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Jan Siuta
OCHRONA GRUNTÓW POWINNOCI¥
KA¯DEGO U¯YTKOWNIKA POWIERZCHNI ZIEMI
Pod pojêciem gruntu rozumie siê naturaln¹ lub ukszta³towan¹ przez cz³owieka wierzchni¹ warstwê Ziemi, u¿ytkowan¹ lub przeznaczon¹ do okrelonego u¿ytkowania. Mi¹¿szoæ
gruntu zale¿y nie tyle od w³aciwoci masy ziemnej, ile od sposobu u¿ytkowania tego gruntu. Wyró¿nia siê grunty rolne, lene, budowlane, miejskie, osiedlowe, przemys³owe, bagienne, pod wodami, bezglebowe, itp.
Grunt budowlany siêga kilku do kilkunastu metrów g³êbokoci, a rolny do oko³o 2,0 m.*
Ochrona gruntów jest równowa¿na ochronie powierzchni ziemi. Oba te pojêcia znajduj¹ siê polskim prawodawstwie ekologicznym.
Pocz¹wszy od 1971 r. mamy ustawê o ochronie gruntów rolnych i lenych. Ochronê
powierzchni ziemi zapisano w ustawie z 1980 r. o ochronie i kszta³towaniu rodowiska. ¯adna z wymienionych ustaw i ¿adna z projektowanych ustaw ekologicznych nie ujmuje w miarê
ca³ociowo zagadnieñ ochrony (w tym rekultywacji) gruntów (powierzchni ziemi).
Ocenê istniej¹cych i projektowanych regulacji prawnych w tym zakresie przedstawiono w ekspertyzie pt. Ochrona powierzchni ziemi  stan i niezbêdne dzia³ania, opracowanej
w 1999 r. na potrzeby Pañstwowej Rady Ochrony rodowiska. Treæ tego opracowania
znajduje siê w materia³ach niniejszej konferencji.
Daleko id¹ce zapónienie w prawnej ochronie powierzchni ziemi id¹ce w parze z niedostatkiem opracowañ techniczno-ekonomicznych i spo³ecznych uwarunkowañ optymalizacji struktur przestrzennych u¿ytkowania biologicznie czynnej powierzchni ziemi w zmieniaj¹cych siê warunkach spo³eczno-gospodarczych.
¯ywio³owa dynamika restrukturyzacji u¿ytkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej
bez odpowiednich regulacji prawnych, normatywów przyrodniczo-technicznych i ekonomiczno-spo³ecznych uwarunkowañ bêdzie powodowa³a nieprzewidywalne i niekontrolowane procesy trwa³ej degradacji rodowiska. Dotyczy to zw³aszcza: gruntów podatnych na
erozjê wodn¹ i wietrzn¹, mokrade³, terenów zagro¿onych powodziami, obszarów stepowiej¹cego agroklimatu.
Struktury u¿ytkowania przestrzeni rolniczej (w tym tak¿e lenej) nie mog¹ byæ sprzeczne
z przyrodniczymi (ekologicznymi) warunkami powierzchni ziemi. Infrastruktura techniczna
(systemy dróg melioracji wodnych, roz³ogi) i agrotechnika maj¹ optymalizowaæ ekologiczne
warunki produkcji i ¿ycia mieszkañców wsi, obecnie i w przysz³oci. W tym celu nale¿y:
· d¹¿yæ do ustanowienia ustawy kompleksowej o ochronie i u¿ytkowaniu powierzchni
ziemi na równi z ochron¹ powietrza atmosferycznego (atmosfery), wód (hydrosfery),
przyrody;
* J. Siuta Rekultywacja gruntów. IO. Warszawa 1998
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· zintensyfikowaæ prace nad przyrodniczo-technicznymi podstawami optymalizacji struk-

tur przestrzennych i systemów u¿ytkowania ziemi w poszczególnych regionach kraju;

· prowadziæ wszechstronn¹ edukacjê specjalistów i samorz¹dów lokalnych w zakresie

ochrony gruntów ze szczególnym uwzglêdnieniem:
 profilaktyki ekologicznej na etapie planowania i projektowania dzia³alnoci gospodarczej,
 w toku budowy i u¿ytkowania obiektów gospodarczych,
 w trybie przywracania (rekultywacji) rodowisku (zdegradowanemu antropogenicznie
i poprzez ¿ywio³y natury) wartoci ekologicznych, produkcyjnych i krajobrazowych.

Wychodz¹c na przeciw pilnym potrzebom Polskie Towarzystwo In¿ynierii Ekologicznej podjê³o w 1999 r. program edukacji ekologicznej Ochrona i rekultywacja gruntów w
gminie. Zespó³ specjalistów (pod redakcj¹ J. Siuty) opracowa³ i opublikowa³ materia³y
edukacyjne wed³ug nastêpuj¹cych zagadnieñ:
I. Ekologiczne uwarunkowania optymalizacji u¿ytkowania ziemi
II. Degradacja rodowiska
1. istota degradacji rodowiska
2. Rolnicza i techniczna degradacja struktury ekologicznej
3. Erozja gleb
4. Mechaniczne uszkodzenie lub zniszczenie próchnicznego poziomu gleby
5. Kwasowa degradacja gleb
6. Chemiczna degradacja gleby
7. Przesuszenie i zawodnienie powierzchni ziemi
8. Zniekszta³cenie powierzchniowych utworów geologicznych i rzeby terenu
9. Degradacja szaty rolinnej
10. Obszary przemys³owej degradacji rodowiska
III. Grunty marginalne (nieefektywne w rolnictwie)
IV. Ochrona przeciwerozyjna i zagospodarowanie terenów erodowanych
1. Formy i struktura przestrzenna erozji gleb w Polsce
2. Melioracje przeciwerozyjne
3. Zabiegi przeciwerozyjne na gruntach rolnych
4. Zagospodarowanie w¹wozów
V. Rekultywacja gruntów zniekszta³conych przez eksploatacje kopalin
1. Rodzaje górniczych zniekszta³ceñ gruntów
2. Kszta³towanie gleby i szaty rolinnej na gruntach wyrobiskowych
3. Rekultywacja gruntów zawodnionych
VI. Rekultywacja gruntów zniekszta³conych przez sk³adowanie odpadów i zdegradowanych chemicznie
1. Sk³adowiska odpadów chemicznych
2. Sk³adowiska odpadów paleniskowych
3. Wysypiska odpadów komunalnych
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VII. Rekultywacja gruntów i restrukturyzacja u¿ytkowania terenów popowodziowych
VIII. Ekologiczne i produkcyjne uwarunkowania melioracji wodnych
1. Wprowadzenie
2. Agrotechniczne aspekty wodnych melioracji
3. Rozwój i u¿ytkowanie systemów melioracyjnych
IX. Ochrona mokrade³ i retencja wodna
1. Wprowadzenie
2. Rodzaje i formy ma³ej retencji
3. Mokrad³a w krajobrazie rolniczym
4. Uwarunkowania ochrony odwodnionych i u¿ytkowanych rolniczo mokrade³
5. Wnioski
X. Ocena potrzeby scalania gruntów
XI. Fitomelioracja rodowiska i krajobrazu
XII. Dobór drzew i krzewów do jakoci gruntów i funkcji w strukturze u¿ytkowania ziemi
1. Wprowadzenie
2. Wymagania siedliskowe drzew i krzewów
3. Dobór drzew i krzewów wed³ug funkcji zadrzewieñ
XIII. Dokumentacja gruntów wymagaj¹cych ochrony, rekultywacji, melioracji i zmiany
sposobu u¿ytkowania
XIV. Prawne podstawy ochrony i rekultywacji gruntów
1. Stan aktualny regulacji prawnych
2. Ocena realizacji obowi¹zuj¹cych przepisów
3. Konkluzje
XV. ród³a finansowania ochrony i rekultywacji gruntów
W listopadzie (22  24) 1999 r. odby³a siê ogólnokrajowa konferencja szkoleniowa w
Pu³awach, na której przedstawiono g³ówne treci ochrony i rekultywacji gruntów oraz koncepcjê realizacji programu edukacyjnego na poziomie gminnym.
W wyniku dyskusji i wstêpnych dowiadczeñ postanowiono, ¿e edukacja bêdzie realizowana w ramach poszczególnych województw, z bardzo du¿ym uwzglêdnieniem specyfiki
regionalnej. Materia³y opracowane w 1999 r. bêd¹ stanowi³y podstawowe treci programu
edukacji, ale zostan¹ zmodyfikowane stosownie do potrzeb regionalnych, wed³ug rozeznania specjalistów lokalnych.
Program edukacji Ochrona i rekultywacja gruntów w gminie przedstawiono Ministrowi rodowiska i poproszono Go o objêcie patronatu honorowego. Minister Antoni Tokarczuk wyrazi³ zgodê na patronowanie realizacji programu. Pierwsza regionalna konferencja szkoleniowa odbêdzie siê w Województwie Podkarpackim. Bêdzie
zorganizowana wspólnie z Wojewódzkim Orodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (pod Rzeszowem). O sprawowanie patronatu honorowego poproszona tak¿e Marsza³ka Województwa Podkarpackiego Pana Bogdana Rzoñcê, który przychyli³
siê do naszej proby. O docenieniu wagi zagadnienia przez Pana Ministra rodowiska
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i Pana Marsza³ka Województwa Podkarpackiego mówi¹ treci ich odpowiedzi na probê PTIE (za³¹czniki 1 i 2).
Opracowanie (opublikowanie) materia³ów edukacyjnych i szkolenia Ochrona i rekultywacja gruntów w gminie docenia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czemu da³
wyraz Sekretarz Stanu Pan Henryk Wujec w pimie skierowanym do prezesa Zarz¹du G³ównego PTIE (za³¹cznik 3).
Idea zorganizowania ogólnokrajowej konferencji naukowo-technicznej Ochrona i rekultywacja gruntów zrodzi³a siê z potrzeby:
· poszerzenia i pog³êbienia wiedzy publikowanej w odnonym zakresie,
· przedyskutowania programu edukacyjnego i sposobu jego realizowania,
· pozyskania wyk³adowców w realizacji programu edukacyjnego na terenie poszczególnych województw.
Zak³ada siê, ¿e w poszczególnych województwach zostan¹ zorganizowane konferencje
szkoleniowe przez PTIE i odpowiednie orodki doradztwa rolniczego (lub inne orodki
edukacyjne) pod patronatem Ministra rodowiska i marsza³ka województwa lub wojewody.
Po¿¹dana jest tak¿e inicjatywa i szeroki udzia³ specjalistów z ró¿nych rodowisk naukowych, technicznych i s³u¿b ochrony rodowiska w realizacji programu edukacyjnego Ochrona i rekultywacja gruntów w gminie
prof. dr hab. Jan Siuta
Prezes Zarz¹du G³ównego PTIE
Instytut Ochrony rodowiska, 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11
tel. (022) 621 67 43, fax (022) 629 52 63, e-mail: siuta@ios.edu.pl
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Za³¹cznik 1
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Za³¹cznik 2
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Za³¹cznik 3
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Jan Dulewski, Leszek Wtorek
PROBLEMY PRZYWRACANIA WARTOCI U¯YTKOWYCH
GRUNTOM ZDEGRADOWANYM DZIA£ALNOCI¥ GÓRNICZ¥
1. Wprowadzenie
Na obszarach intensywnie eksploatowanych przemys³owo, jakimi s¹ regiony górnicze,
najsilniej daje siê odczuæ negatywny wp³yw górnictwa na rodowisko przyrodnicze i jego
poszczególne sk³adniki. Dotyczy to zw³aszcza górnictwa surowców mineralnych, które
wydatnie przekszta³ci³o rzebê terenu i wy³¹czy³o z u¿ytkowania znaczne area³y gruntów
rolnych i lenych, degraduj¹c walory krajobrazu.
Kluczowym problemem jest przywrócenie zniekszta³conym obszarom nie tylko biologicznie czynnej powierzchni, ale tak¿e walorów krajobrazowych.

2. Rys historyczny
Dynamiczny rozwój przemys³u, a zw³aszcza górnictwa, któremu w latach powojennych
nadano priorytetowy charakter, poci¹gn¹³ za sob¹ szybki ubytek gruntów rolnych i lenych,
co w po³¹czeniu ze stale wzrastaj¹c¹ liczb¹ ludnoci w Polsce spowodowa³o, ¿e powierzchnia
u¿ytków rolnych przypadaj¹ca na jednego mieszkañca spad³a z 0,8 ha w 1946 roku do oko³o
0,48 na koniec 1999 roku. (Roczniki statystyczne GUS). Dostrze¿enie tego negatywnego
procesu doprowadzi³o do wydania szeregu przepisów prawnych, których celem by³o z jednej strony ograniczenie tempa zajmowania gruntów rolnych i lenych pod dzia³alnoæ przemys³ow¹, a z drugiej strony mia³y za zadanie zobowi¹zanie podmiotów gospodarczych do
rekultywacji i ponownego u¿ytkowania terenów zdegradowanych.
W latach 50-tych zapocz¹tkowano prace badawczo-dowiadczalne maj¹ce na celu zazielenienie sk³adowisk odpadów (ha³d) i nieu¿ytków pokopalnianych - zw³aszcza wyrobisk
po eksploatacji piasku podsadzkowego. Wiod¹c¹ rolê w tym dziele spe³ni³a Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Dzia³alnoæ rekultywacyjn¹ w Polsce zainicjowa³ prof. S. Leszczycki, po powo³aniu
go na stanowisko Przewodnicz¹cego Komitetu do spraw Górnol¹skiego Okrêgu Przemys³owego. Dzia³aj¹ca przy Komitecie ds. GOP Komisja Gleboznawczo-Górnicza, kierowana przez Waleriana Goetla, pocz¹tkowo zajmowa³a siê odtwarzaniem szaty rolinnej na
nieu¿ytkach poprzemys³owych, zwracaj¹c uwagê na jej funkcje ochronne, krajobrazowe i
ekologiczne, nie doceniaj¹c jednak nale¿ycie funkcji produkcyjnej rolinnoci na terenach
pogórniczych. Nale¿y podkreliæ, ¿e w tamtym okresie zajmowano siê przede wszystkim
rekultywacj¹ terenów wyrobisk odkrywkowych kopalñ piasku podsadzkowego. Dopiero pod
koniec lat piêædziesi¹tych podjêto badania nad rekultywacj¹ terenów zdegradowanych odkrywkow¹ eksploatacj¹ wêgla brunatnego. Te eksperymentalne prace prowadzono pod kierownictwem prof. T. Skawiny w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a tak¿e w Za-
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k³adzie Badañ Naukowych Górnol¹skiego Okrêgu Przemys³owego PAN w Zabrzu, póniej
przekszta³conego w Instytut Podstaw In¿ynierii PAN.
Nale¿y jednak bardzo wyranie podkreliæ, ¿e wspomniane prace rekultywacyjne mia³y
pionierski charakter i o wiele lat wyprzedzi³y wydanie stosownych aktów prawnych.

3. Aktualny stan prawny
Za pierwszy polski akt prawny, który na³o¿y³ obowi¹zek rekultywacji i ponownego zagospodarowania gruntów nale¿y uznaæ uchwa³ê Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
z dnia 12 lipca 1961 roku w sprawie terenów przeznaczonych pod eksploatacjê odkrywkow¹ piasku podsadzkowego. Nastêpnym aktem prawnym by³a uchwa³a nr 198 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1966 roku wydana celem ograniczenia wy³¹czania z produkcji rolnej
gruntów tylko do przypadków uzasadnionych szczególnie wa¿nymi potrzebami gospodarki.
Kolejnym etapem reguluj¹cym dzia³alnoæ rekultywacyjn¹ by³a uchwa³a nr 301 Rady
Ministrów z dnia 6 wrzenia 1966 r. w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów
przekszta³conych w zwi¹zku z poszukiwaniem i eksploatacj¹ kopalin. Nale¿y podkreliæ, ¿e
przywo³ana powy¿ej uchwa³a dotyczy³a wy³¹cznie przemys³u wydobywczego. Dopiero nastêpne akty prawne, tj. ustawa z dnia 26 padziernika 1971 roku o ochronie gruntów rolnych i lenych oraz rekultywacji gruntów wraz z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
20 padziernika 1972 r. w sprawie szczegó³owych zasad rekultywacji i zagospodarowania
gruntów - poszerzy³y obowi¹zek wykonania rekultywacji na wszystkie grunty, które na skutek dzia³alnoci nierolniczej i nielenej utraci³y swój pierwotny, u¿ytkowy charakter. Przytoczona ustawa by³a pierwszym aktem normatywnym, który w sposób ca³ociowy ujmowa³
ochronê gruntów poprzez realizacjê celów:
· ograniczanie przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze a gruntów lenych na
cele nielene;
· zapobieganie obni¿aniu urodzajnoci gruntów rolnych oraz produktywnoci gruntów
lenych;
· przywracanie wartoci u¿ytkowych gruntom, które utraci³y charakter gruntów rolnych
na skutek dzia³alnoci nierolniczej, a gruntów lenych na skutek dzia³alnoci nielenej.
Ustawa ta wprowadzi³a obligatoryjn¹ zasadê, i¿ obszary gruntów przeznaczonych na
cele nierolnicze lub nielene nale¿y ograniczaæ do najmniejszych rozmiarów niezbêdnych
do realizacji okrelonych celów, a tak¿e powi¹za³a zmianê przeznaczenia tych gruntów z
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, zobowi¹zuj¹c jednoczenie nabywców gruntów do ich póniejszego zrekultywowania po zakoñczeniu dzia³alnoci przemys³owej.
Wspomniane akty prawne zosta³y zmienione ustaw¹ z dnia 26 marca 1982 roku o ochronie gruntów rolnych i lenych, która na³o¿y³a obowi¹zek rekultywacji na ka¿dego, kto spowodowa³ ograniczenie lub utratê wartoci u¿ytkowej gruntów. Ustawa z dnia 3 lutego 1995
roku o ochronie gruntów rolnych i lenych zawiera w art. 20.1 jednoznaczne stwierdzenie,
¿e osoba powoduj¹ca utratê albo ograniczenie wartoci u¿ytkowej gruntów jest obowi¹zana do ich rekultywacji na w³asny koszt.
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Ustawa o ochronie i kszta³towaniu rodowiska zawiera tylko generalne ukierunkowania w zakresie ochrony poszczególnych elementów rodowiska pozostawiaj¹c szczegó³owy sposób ochrony rodowiska oraz tryb wykonywania obowi¹zków w tym zakresie odrêbnym przepisom. Oznacza to, ¿e zarówno w trakcie wydobywania kopaliny, jak i podczas
rekultywacji terenów po zakoñczeniu eksploatacji górniczej, nale¿y stosowaæ nie tylko
ustawê o ochronie i kszta³towaniu rodowiska lecz tak¿e odpowiednie przepisy szczególne. I tak - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i górnicze - oraz wydane na
jej podstawie akty wykonawcze, nak³adaj¹ na przedsiêbiorcê górniczego obowi¹zek naprawienia szkody w gruntach rolnych i lenych w drodze rekultywacji poprzez przywrócenie
stanu poprzedniego. Nale¿y jednak przy tym wyranie podkreliæ, ¿e regulacja dotycz¹ca
rekultywacji gruntów ma charakter powszechnie obowi¹zuj¹cy.
Obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i lenych
okrelaj¹c zakres przedmiotowy jednoznacznie stanowi, ¿e stosuje siê j¹ wy³¹cznie do ochrony gruntów rolnych i lenych oraz rekultywacji i poprawy wartoci u¿ytkowej gruntów. Art.
4 cytowanej ustawy wyranie stwierdza, ¿e ilekroæ jest mowa o gruntach bez bli¿szego
okrelenia, nale¿y przez to rozumieæ grunty rolne i lene. Zatem zasady rekultywacji okrelone w tej ustawie dotycz¹ tylko gruntów, które w operatach ewidencyjnych gruntów s¹
okrelone jako rolne lub lene, albo by³y takimi przed ich przeznaczeniem do dzia³alnoci
przemys³owej. Nie ma natomiast przepisów prawnych okrelaj¹cych zasady rekultywacji
gruntów, które nie figurowa³y w ewidencji gruntów rolnych lub lenych przed ich przeznaczeniem do dzia³alnoci przemys³owej. W takim przypadku zasady rekultywacji mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z decyzji wydawanych przedsiêbiorcy, który zajmuje siê wydobywaniem
kopalin, jak na przyk³ad decyzja zatwierdzaj¹ca plan ruchu likwidowanego zak³adu górniczego albo te¿ decyzja stwierdzaj¹ca wyganiêcie koncesji ewentualnie decyzja organu samorz¹du terytorialnego w³aciwego szczebla.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, jak równie¿ fakt, ¿e obowi¹zuj¹ce do tej pory Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 roku w sprawie szczegó³owych zasad ochrony
powierzchni ziemi uleg³o czêciowej deaktualizacji, Wy¿szy Urz¹d Górniczy wyst¹pi³ z
propozycj¹ wniesienia inicjatywy ustawodawczej dotycz¹cej ochrony powierzchni ziemi.
Starania te maj¹ na celu doprowadzenie do zebrania i uregulowania tych problemów w jednym akcie prawnym, najlepiej w randze ustawy. Tak pomylana ustawa okrela³aby szczegó³owe zasady ochrony powierzchni ziemi, ³¹cznie z gleb¹ i rzeb¹ terenu (krajobrazem),
w celu zachowania jej wartoci i wykorzystania zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego ekorozwoju. Pozwoli³oby to na kompleksowe ujêcie rozpatrywanego problemu i zapewnienie
wewnêtrznej zgodnoci z innymi, szczególnymi ustawami jak np. ustaw¹ o zagospodarowaniu przestrzennym, ustaw¹ o ochronie gruntów rolnych i lenych, ustaw¹ - prawo geologiczne i górnicze oraz ustaw¹ o ochronie i kszta³towaniu rodowiska. Proponowana ustawa
uregulowa³aby m.in. zasady prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w taki sposób, który
zminimalizuje mo¿liwoæ naruszenia wartoci przyrodniczych i produkcyjnych powierzchni
ziemi, gleby i rzeby terenu. Pozwoli jednoczenie na jasne i jednoznaczne ustalenie organów decyzyjnych w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów nierolnych i nielenych, a tak¿e umo¿liwi okrelenie organów sprawuj¹cych nadzór i kontrolê nad pracami
rekultywacyjnymi na terenach poprzemys³owych.

16

OCHRONA I REKULTYWACJA GRUNTÓW

4. Podstawowe pojêcia i zasady rekultywacji
Stosownie do treci art. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i lenych gruntami rolnymi s¹ grunty okrelone w ewidencji gruntów jako u¿ytki rolne lub zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa. Natomiast gruntami lenymi s¹ grunty okrelone jako lasy w przepisach o lasach, a tak¿e grunty zrekultywowane dla potrzeb gospodarki lenej. Zgodnie z zapisami art. 4 cytowanej ustawy przez wy³¹czenie gruntów z produkcji
nale¿y rozumieæ rozpoczêcie innego ni¿ rolnicze lub lene u¿ytkowanie gruntów, natomiast przez utratê albo ograniczenie wartoci u¿ytkowej gruntów rozumieæ nale¿y ca³kowity zanik albo zmniejszenie zdolnoci produkcyjnej gruntów. Przez grunty zdegradowane
rozumie siê grunty, których rolnicza lub lena wartoæ u¿ytkowa zmala³a w wyniku pogorszenia siê warunków przyrodniczych albo wskutek zmian rodowiska w wyniku prowadzenia dzia³alnoci przemys³owej. Grunty zdewastowane natomiast to grunty, które z wy¿ej
wymienionych przyczyn utraci³y ca³kowicie wartoæ u¿ytkow¹. W gruntach przekszta³conych, tj. zdewastowanych i zdegradowanych, rozró¿niamy trzy strefy przeobra¿eñ:
· strefa przeobra¿eñ bezporednich (obszar gruntów ze zdewastowan¹ warstw¹ glebow¹
przez wyrobiska górnicze, zwa³owiska oraz obiekty i urz¹dzenia pomocnicze),
· strefa przeobra¿eñ porednich (obszar gruntów ze zdegradowan¹ warstw¹ glebow¹ wskutek przesuszenia, zakamienienia, emisji szkodliwych zanieczyszczeñ itp.),
· strefa przeobra¿eñ pasmowych (obszar gruntów poza stref¹ przeobra¿eñ bezporednich i porednich ze zdegradowan¹ i zdewastowan¹ warstw¹ glebow¹ oraz o ograniczonym u¿ytkowaniu spowodowanym budow¹ dróg dojazdowych, urz¹dzeñ odwadniaj¹cych, linii energetycznych, obiektów budowlanych itp.).
Najogólniej rzecz bior¹c grunt mo¿emy zdefiniowaæ jako obszar skorupy ziemskiej
wykorzystywany dla uprawiania rolin rolniczych lub lenych (u¿ytki) albo bezu¿yteczny
(nieu¿ytki), jak równie¿ do wznoszenia na nim budowli oraz czerpania materia³ów do wznoszenia tych budowli.
Gleba jest to powierzchniowa warstwa kuli ziemskiej wykszta³cona w procesie glebotwórczym wskutek oddzia³ywania czynników biofizycznych, klimatu, hydrosfery i rzeby
terenu, a tak¿e dzia³alnoci cz³owieka. Biologiczne odtwarzanie gleb jest to przekszta³canie w glebê surowego materia³u zwa³owego w drodze kierowanych procesów glebotwórczych przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzêtu, nastêpstwa rolin, sukcesji naturalnej
oraz nawo¿enia i uprawy. Natomiast techniczne odtworzenie gleb polega na pokrywaniu
gruntów rekultywowanych warstw¹ utworów wartociowych pod wzglêdem glebowym
o mi¹¿szoci pozwalaj¹cej na uprawê rolin przy rolniczej i lenej rekultywacji.
Erozja gleb to proces niszczenia wierzchniej warstwy gleby wywo³ywany si³ami przyrody. Erozjê gleb przyspiesza dzia³alnoæ gospodarcza cz³owieka, jak np. nadmierny wyr¹b
lasów, niszczenie szaty rolinnej, nieprawid³owa uprawa gruntów i dobór rolin uprawnych,
odwadnianie bagien itp. W zale¿noci od bezporedniego czynnika sprawczego wyró¿nia
siê erozjê eoliczn¹, wodn¹ oraz uprawow¹. Do u¿ytków ekologicznych zalicza siê zas³uguj¹ce na ochronê pozosta³oci ekosystemów takich jak naturalne zbiorniki wodne, ródpolne i ródlene oczka wodne, kêpy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, p³aty nieu¿ytkowanej rolinnoci, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieñce itp.
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W polskiej literaturze przedmiotu pierwsz¹ definicjê rekultywacji sformu³owa³ prof.
T. Skawina. Wed³ug tej definicji przez rekultywacjê rozumie siê kompleksow¹ dzia³alnoæ
maj¹c¹ na celu przywrócenie, w zakresie technicznie mo¿liwym i ekonomicznie uzasadnionym, terenów zdewastowanych do gospodarczego u¿ytkowania. Wszystkie póniejsze
definicje s¹ jedynie modyfikacjami, mniej lub bardziej udanymi, powy¿ej zacytowanej.
Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ aktualnie ustaw¹ o ochronie gruntów rolnych i lenych przez rekultywacjê gruntów nale¿y rozumieæ nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym
lub zdewastowanym wartoci u¿ytkowych lub przyrodniczych przez w³aciwe ukszta³towanie rzeby terenu, poprawienie w³aciwoci fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie
niezbêdnych dróg dojazdowych. Podstawowe zadanie jakie ma do spe³nienia rekultywacja
na terenach zdegradowanych dzia³alnoci¹ górnicz¹ to odtworzenie stanu pierwotnego lub
stworzenie nowej jakoci obiektu, która umo¿liwi prowadzenie op³acalnej lub spo³ecznie
u¿ytecznej dzia³alnoci rolnej, lenej lub innej, z jednoczesnym wyeliminowaniem uci¹¿liwoci dla otoczenia. Szeroko rozumiana rekultywacja polega na wykonaniu robót technicznych oraz zabiegów biologicznych celem przywrócenia terenom zdegradowanym w³aciwoci u¿ytkowych, które pozwol¹ na ich w³aciwe zagospodarowanie.
Zagospodarowanie gruntów to rolnicze, lene lub inne u¿ytkowanie gruntów zrekultywowanych. Obowi¹zuj¹ce aktualnie przepisy rozdzielaj¹ etap rekultywacji od zagospodarowania co spowodowane jest g³ównie wzglêdami formalnymi, a zw³aszcza stosunkiem
w³asnoci. Wydaje siê jednak, ¿e podzia³ ten nie powinien dotyczyæ zapocz¹tkowanych ju¿
procesów biologicznych. Je¿eli bowiem przyjmiemy, ¿e rekultywacja ma na celu doprowadzenie do trwa³ego u¿ytkowania naprawionych gruntów w kierunku rolnym czy lenym, to
etap zagospodarowania jest ostatni¹ faz¹ osi¹gania przez glebê pe³nych, za³o¿onych wczeniej w³aciwoci. Najwa¿niejszymi elementami, które maj¹ decyduj¹cy wp³yw na wybór
kierunku rekultywacji, a nastêpnie zagospodarowania obiektu, s¹:
· geometria obiektu bêd¹ca najczêciej rezultatem przyjêtej technologii zwa³owania,
· rzeba obiektu rozumiana jako ukszta³towanie powierzchni pozwalaj¹ce na wprowadzenie niezbêdnego specjalistycznego sprzêtu,
· w³aciwoci materia³ów stosowanych do niwelacji terenu.
Generalnie rzecz bior¹c dzia³ania rekultywacyjne na terenach zdegradowanych w wyniku dzia³alnoci zak³adów górniczych eksploatuj¹cych surowce mineralne powinny obejmowaæ:
 powierzchnie sk³adowisk (zwa³owisk) odpadów,
 powierzchnie zalewisk i obszarów podtopionych powsta³ych w lokalnych obni¿eniach
terenu (niecki bezodp³ywowe),
 powierzchnie przekszta³cone w wyniku robót niwelacyjnych przy u¿yciu odpadów górniczych,
 powierzchnie przekszta³cone w wyniku sk³adowania zewnêtrznego utworów nadk³adu
w kopalniach odkrywkowych,
 powierzchnie zdegradowane chemicznie przez odpady z zak³adów wzbogacania kopalin.
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Nale¿y podkreliæ, ¿e planowane zagospodarowanie docelowe terenów zdegradowanych dzia³alnoci¹ przemys³ow¹ wywiera szczególny wp³yw na zakres prac rekultywacyjnych. W art. 4 pkt 19 ustawy o ochronie gruntów rolnych i lenych przez zagospodarowanie gruntów okrelono ich póniejsze rolnicze, lene lub inne u¿ytkowanie, przy czym ustawodawca nie precyzuje co ma oznaczaæ inne u¿ytkowanie zrekultywowanych gruntów.
Naszym zdaniem nale¿y przez to rozumieæ m.in. przygotowanie gruntów do celów komunalnych, np. pod parki, zieleñce, gara¿e, budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowe
oraz wszelkiego rodzaju obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe. Zaliczyæ tu nale¿y tak¿e przygotowanie terenów pod zbiorniki wodne, ³¹cznie z budow¹ obiektów i urz¹dzeñ niezbêdnych dla prawid³owej gospodarki wod¹ i utrzymania jej czystoci.
Rekultywacjê, a tak¿e zagospodarowanie gruntów, nale¿y planowaæ, projektowaæ i realizowaæ na wszystkich etapach dzia³alnoci przemys³owej. Nale¿y podkreliæ, ¿e proces
rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych dzia³alnoci¹ przemys³ow¹ jest
d³ugotrwa³y, gdy¿ z regu³y obejmuje okres kilku, a nawet kilkunastu lat, wymagaj¹c ponadto
ponoszenia znacznych nak³adów finansowych. W zwi¹zku z powy¿szym obowi¹zki ci¹¿¹ce
w tym zakresie na przedsiêbiorcy powinny byæ skonkretyzowane w koncesji, w projekcie
zagospodarowania z³o¿a oraz w planie ruchu zak³adu górniczego. Zakres wspomnianych
powy¿ej obowi¹zków powinien wynikaæ przede wszystkim z zapisów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, które okrelaj¹ m.in. przeznaczenie gruntu oraz szczególne warunki zagospodarowania terenu uwzglêdniaj¹ce potrzeby ochrony rodowiska, a
zw³aszcza wymogi dotycz¹ce prawid³owego i racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, w tym równie¿ dotycz¹ce ochrony gruntów rolnych i lenych.
Rekultywacjê gruntów rozpoczyna siê w miarê jak grunty te staj¹ siê zbêdne do prowadzenia dzia³alnoci przemys³owej oraz koñczy w okresie przewidzianym w decyzji lub w
terminie do 5 lat od zaniechania tej dzia³alnoci. Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów okrelaj¹: stopieñ ograniczenia lub utraty wartoci u¿ytkowej gruntów, osobê zobowi¹zan¹ do wykonania rekultywacji, kierunek i termin wykonania rekultywacji oraz uznanie rekultywacji za zakoñczon¹. To enumeratywne wyliczenie wskazuje, ¿e
nie ma jednej decyzji w sprawie rekultywacji lecz jest to ci¹g decyzji zawieraj¹cych wyszczególnione powy¿ej elementy. Okrêgowe urzêdy górnicze w ramach nadzoru nad wykonywaniem obowi¹zku rekultywacji zwracaj¹ uwagê na to czy zak³ady górnicze posiadaj¹
obowi¹zuj¹ce decyzje ustalaj¹ce jej kierunki. Ponadto, przedmiotem kontroli ze strony
urzêdów górniczych w tym zakresie jest postêp robót, a tak¿e zgodnoæ wykonywanych
prac z dokumentacj¹ projektow¹.

5. Dzia³alnoæ rekultywacyjna w g³ównych rodzajach górnictwa
Celem lepszego zobrazowania problemu rekultywacji, a tak¿e uwidocznienia aktualnych tendencji, przeprowadzono analizê dotycz¹c¹ dzia³alnoci przedsiêbiorstw górniczych
w tym zakresie. Dla celów niniejszej analizy odniesiono siê do okresu ostatnich piêciu lat
oraz pogrupowano zak³ady górnicze wed³ug g³ównych rodzajów wydobywanych surowców
mineralnych, a mianowicie:

19

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 1

· zak³ady górnicze wydobywaj¹ce surowce energetyczne, tj. wêgiel kamienny, wêgiel

brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny;

· zak³ady górnicze wydobywaj¹ce rudy metali nie¿elaznych, tj. rudy miedzi, rudy cynku i

o³owiu;

· zak³ady górnicze wydobywaj¹ce surowce chemiczne i skalne, tj. siarka, sól kamienna i

surowce skalne.

Powierzchnia terenów zajêtych pod dzia³alnoæ górnicz¹ zwi¹zan¹ z eksploatacj¹ kopalin mineralnych wynosi³a w koñcu 1999 roku 46,6 tys. ha, z czego na obszarze 12,1 tys.
ha (tj. na oko³o 25,9% ogólnej powierzchni) dzia³alnoæ ta zosta³a ju¿ zakoñczona. Z analizy zebranych materia³ów wynika, ¿e ogólna wielkoæ powierzchni zajêtej pod szerok¹ rozumian¹ dzia³alnoæ górnicz¹ w ostatnich latach utrzymywa³a siê na mniej wiêcej sta³ym
poziomie oko³o 52,0 tys. hektarów i dopiero w 1998 roku zmniejszy³a siê do 47,3 tys. ha,
aby osi¹gn¹æ na koniec 1999 roku wielkoæ 46622,7 ha. G³ówny wp³yw na zmniejszenie
powierzchni zajêtej pod dzia³alnoæ górnicz¹ mia³a reorganizacja górnictwa i %przetwórstwa rud miedzi (z uwagi na jego prywatyzacjê) a tak¿e restrukturyzacja górnictwa wêgla
kamiennego. Obecnie najwiêksze obszary pod eksploatacjê surowców mineralnych zajmuj¹:
· górnictwo surowców chemicznych i skalnych, które zajmuje obszar o powierzchni
19371,6 ha;
· górnictwo wêgla brunatnego zajmuj¹ce pod dzia³alnoæ górnicz¹ powierzchniê 15247,0 ha;
· górnictwo wêgla kamiennego zajmuj¹ce obszar o powierzchni 9276,0 ha;
· górnictwo rud metali nie¿elaznych, tj. miedzi, cynku i o³owiu, które zajmuje obszar o
powierzchni 1531,9 ha;
· górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego zajmuje obszar równy 901,8 ha.
W ujêciu procentowym najwiêksz¹ powierzchniê zajmuj¹ zak³ady górnicze wydobywaj¹ce surowce energetyczne (oko³o 54,5%), nastêpnie surowce chemiczne i skalne (oko³o
41,5%) oraz rudy metali nie¿elaznych (oko³o 3,2%). W ogólnej powierzchni jak¹ zajmowa³y zak³ady górnicze wydobywaj¹ce surowce energetyczne udzia³ poszczególnych rodzajów górnictwa przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
 wêgiel brunatny 59,9%;
 wêgiel kamienny 36,4%;
 ropa naftowa i gaz ziemny 3,5%.
Z ³¹cznej powierzchni 46622,7 ha gruntów zajmowanych pod dzia³alnoæ górnicz¹ tylko nieca³e 5,0% stanowi³y grunty obce, ca³a za reszta to grunty prawnie przejête przez
przedsiêbiorców górniczych w celu wydobywania okrelonej kopaliny. W koñcu 1999 roku
na obszarze stanowi¹cym prawie 26,0% powierzchni ca³kowitej dzia³alnoæ górnicza zosta³a ju¿ zakoñczona i grunty te po zrekultywowaniu i zagospodarowaniu powinny zostaæ
przekazane innym u¿ytkownikom.
Jak wynika z analizy zebranych materia³ów najwiêksze powierzchnie w 1999 roku zrekultywowano w górnictwie siarki oraz surowców skalnych, a nastêpnie w górnictwie wêgla
brunatnego i kamiennego. Analizuj¹c proporcje pomiêdzy obszarami, które po zakoñczeniu rekultywacji i zagospodarowania przekazano innym u¿ytkownikom, a obszarami objêtymi pracami rekultywacyjnymi oraz potrzebami górnictwa w tym zakresie widaæ wyranie,
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¿e na prawie po³owie obszaru na którym ju¿ zakoñczono eksploatacjê surowców mineralnych nie prowadzono ¿adnych prac rekultywacyjnych.
Analiza dynamiki prac rekultywacyjnych w wybranych rodzajach górnictwa (wêgiel
kamienny, wêgiel brunatny i surowce skalne) wyranie ukazuje zwi¹zek pomiêdzy stosowan¹ technologi¹ wydobywania kopaliny a natê¿eniem prac rekultywacyjnych. O ile w górnictwie podziemnym prace zwi¹zane z rekultywacj¹ utrzymuj¹ siê na mniej wiêcej sta³ym poziomie ( z wy³¹czeniem okresów niewydolnoci przemys³owej) to w górnictwie odkrywkowym natê¿enie prac rekultywacyjnych w bardzo wyrany sposób odzwierciedla wszystkie poszczególne fazy technologiczne wydobywania kopaliny, takie jak: zdejmowanie nadk³adu, formowanie zwa³owiska zewnêtrznego, eksploatacja kopaliny oraz w³aciwa rekultywacja. Tak zwany wskanik stanu rekultywacji wyra¿aj¹cy siê stosunkiem powierzchni
rekultywowanej ( z uwzglêdnieniem robót w toku) do powierzchni na której dzia³alnoæ
górnicza zosta³a ju¿ zakoñczona kszta³towa³ siê jak 1 : 3.
W dalszym ci¹gu wystêpuje bardzo niekorzystna tendencja ( po okresowej poprawie w
1998 roku) do przejmowania przez górnictwo niewspó³miernie wiêkszych iloci terenów
pod now¹ dzia³alnoæ górnicz¹ ni¿ iloci gruntów przekazywanych, po rekultywacji i zagospodarowaniu, innym u¿ytkownikom. I tak na koniec 1999 roku przejêto pod dzia³alnoæ
górnicz¹ 1529,7 ha podczas gdy przekazano innym u¿ytkownikom 1040,8 ha gruntów zrekultywowanych, co stanowi tylko 68,0%. Najwiêcej gruntów zrekultywowanych przekaza³o górnictwo siarki, a nastêpnie górnictwo wêgla brunatnego, surowców skalnych i wêgla
kamiennego. Nie oznacza to jednak, ¿e ca³oæ gruntów zrekultywowanych zosta³a przekazana innym u¿ytkownikom poniewa¿ w dalszym ci¹gu znaczne iloci gruntów pozostaj¹ w
gestii zak³adów górniczych z uwagi na swoist¹ niechêæ samorz¹dów lokalnych do przejmowania gruntów poprzemys³owych przy braku obligatoryjnych uregulowañ prawnych.
Podkreliæ nale¿y, i¿ tereny te ulegaj¹ czêsto wtórnej degradacji gdy¿ pozbawione s¹ prawid³owego nadzoru i nale¿ytej pielêgnacji.

6. Podsumowanie
Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e przywracanie funkcji u¿ytkowych gruntom zdegradowanym w wyniku prowadzenia dzia³alnoci górniczej jest koniecznoci¹ zarówno z gospodarczego jak te¿ i spo³ecznego punktu widzenia, gdy¿ prawid³owo przeprowadzona rekultywacja jest praktycznie jedyn¹ mo¿liwoci¹ odzyskania utraconego area³u gruntów rolnych i lenych. Przytoczone powy¿ej dane liczbowe wskazuj¹ na znaczne zaleg³oci w tym
zakresie. Bior¹c pod uwagê bardzo s³ab¹ kondycjê finansow¹ górnictwa nale¿y stwierdziæ,
¿e zdecydowana poprawa na tym odcinku nie nast¹pi w bliskim horyzoncie czasowym.
Rozpatruj¹c problemy zwi¹zane z rekultywacj¹ terenów zdegradowanych dzia³alnoci¹
górnicz¹ nie sposób pomin¹æ udzia³u Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w finansowaniu tych prac. Z ogólnej iloci wniosków zak³adów górniczych do Narodowego Funduszu o dofinansowanie planowanych zadañ inwestycyjnych o
charakterze proekologicznym, przesy³anych do Wy¿szego Urzêdu Górniczego celem zaopiniowania, oko³o 60,0% dotyczy przedsiêwziêæ z zakresu rekultywacji. Dla przyk³adu
nale¿y przypomnieæ, ¿e praktycznie ca³oæ zadañ z zakresu rekultywacji terenów zdewasto-
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wanych przez górnictwo i przetwórstwo siarki, jest finansowana ze rodków NFOiGW
oraz z dotacji bud¿etowych.
Na zakoñczenie nale¿y stwierdziæ, i¿ aktualnie opracowywane s¹ projekty Polskich
Norm z zakresu rekultywacji terenów zdegradowanych w górnictwie odkrywkowym, które
to projekty uwzglêdniaj¹ ca³y szereg zabiegów rewaloryzacyjnych (jak na przyk³ad - tymczasowa obudowa biologiczna) oraz okrelaj¹ mo¿liwoci zagospodarowania terenów zdegradowanych w kierunkach innych ni¿ rolnicze i lene.
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W³adys³aw Warzybok
REKULTYWACJA TERENÓW GÓRNICZYCH
KOPALNI SIARKI JEZIÓRKO
Technologia wydobycia siarki w Kopalni Siarki Jeziórko oparta jest na metodzie podziemnego wytapiania. Generalnie metoda ta polega na dostarczeniu do z³o¿a ciep³a, którego nonikiem jest woda o temperaturze powy¿ej 140 °C, wytopieniu siarki, a nastêpnie jej
wypompowaniu na powierzchniê za pomoc¹ podnonika powietrznego.
Podstawowym urz¹dzeniem wydobywczym jest otwór eksploatacyjny, st¹d wywodzi
siê metoda otworowej eksploatacji siarki.
Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w górnictwie otworowym siarki jest zadaniem z³o¿onym i trudnym bowiem powoduje wielorakie zniekszta³cenia rodowiska przyrodniczego.
Ka¿dy typ zniekszta³cenia mo¿e wyst¹piæ w bardzo du¿ym natê¿eniu, zw³aszcza miejsca zalewiskowe i obszary poerupcyjne. Obok nich wystêpuj¹ fragmenty pól poeksploatacyjnych o znikomych przekszta³ceniach. Skutki eksploatacji s¹ ponadto uzale¿nione od lokalnych w³aciwoci rodowiska i jego wra¿liwoci na dany czynnik degraduj¹cy.
Przekszta³cenia chemiczne spowodowane przedostawaniem siê do rodowiska glebowo-wodnego siarki, produktów jej rozpadu oraz silnie zmineralizowanych wód z³o¿owych. Stopieñ przekszta³ceñ chemicznych zale¿ny by³ od hermetyzacji i awaryjnoci procesu wydobywczego. Tereny, na których ujawni³y siê tzw. erupcje czy ska¿enia w wyniku
ró¿nego rodzaju awarii instalacji wydobywczych i przemys³owych charakteryzuj¹ siê tak
du¿ym ska¿eniem siark¹, ¿e zabieg neutralizacyjny jest praktycznie niewykonalny.
W efekcie utleniania siarki powstaje kwas dzia³aj¹cy toksyczne na organizmy glebowe
i roliny. Dzia³a te¿ destrukcyjnie na mineralne i organiczne czêci gleby.
Wraz z popraw¹ technologii wydobywczej, wdro¿eniem przez Kopalniê programu antyerupcyjnego, udoskonaleniem uzbrojenia i pracy otworów wydobywczych, na nowych
polach eksploatacyjnych degradacjê chemiczn¹ ogranicza siê do stanu pozwalaj¹cego na
odkwaszenie gleby i przywrócenie jej ¿ycia.
Przekszta³cenia geomechaniczne wywo³ane s¹ przez poeksploatacyjne osiadania terenu, najczêciej o charakterze deformacji ci¹g³ych, ale równie¿ sporadycznie w postaci
tzw. deformacji nieci¹g³ych w formie zapadlisk czy lejów. Przekszta³cenia tego typu towarzysz¹ równie¿ pracom w etapie uzbrajania pól eksploatacyjnych, budowie niezbêdnych dróg
kopalnianych jak i pracom w etapie likwidacji pól eksploatacyjnych. Budowa gleb ulega wówczas daleko id¹cemu zniekszta³ceniu. Specyficzna forma zniekszta³ceñ geomechanicznych
powsta³a w miejscach zdjêcia warstwy próchnicznej. Dotyczy to gleb najlepszych, które oskalpowano z poziomu próchnicznego z wszystkimi negatywnymi konsekwencjami.
Przekszta³cenia hydrologiczne s¹ najczêciej skutkami poeksploatacyjnych osiadañ
powierzchni i prowadz¹ do zmniejszenia gruboci warstwy aeracyjnej. W skrajnych przy-
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padkach (ale nie tak rzadkich na obszarze Kopalni Jeziórko) prowadz¹ one do ujawnienia
siê zalewisk wodogruntowych lub wyst¹pienia silnie zawodnionych gleb. Ten typ przekszta³ceñ jest przede wszystkim charakterystyczny dla obszaru Kopalni Jeziórko, ze wzglêdu na
wysoki naturalny poziom wód gruntowych.
Wymienione typy przekszta³ceñ wystêpuj¹ oddzielnie lub wszystkie ³¹cznie. Ostateczny stopieñ degradacji, który okrela siê przed projektowaniem prac rekultywacyjnych na
poszczególnych fragmentach zale¿y od natê¿enia wymienionych przekszta³ceñ i wra¿liwoci lokalnej rodowiska glebowego.
W oparciu o okrelony w wyniku szczegó³owej inwentaryzacji powierzchni stopieñ jej
degradacji, stosowane s¹ odpowiednie metody rekultywacji opracowane przez zespó³ naukowców Zak³adu Kszta³towania i Ochrony rodowiska AGH w Krakowie.
Opracowany w 1993 roku program przewiduje nastêpuj¹ce metody postêpowania:
Neutralizacja ska¿eñ prowadzona jest na terenach, na których przekszta³cenia hydrologiczne nie naruszy³y stosunków wodnych w stopniu wykluczaj¹cym przyrodnicze u¿ytowanie terenu po dzia³alnoci rekultywacyjnej, za ska¿enie siark¹ wierzchnich warstw glebowych nie jest wiêksze od 1%. Taki stopieñ zasiarczenia mo¿liwy jest do usuniêcia poprzez
neutralizacjê wapnem w iloci od 10 do 300 Mg/ha. W zale¿noci od obliczonej dawki, w
celu zwiêkszenia skutecznoci neutralizacji, zabieg ten mo¿e byæ realizowany poprzez:
1. Neutralizacjê jednowarstwow¹, przy dawkach nie przekraczaj¹cych 30 Mg/ha, w sposób analogiczny jak wapnowanie gleb uprawnych,
2. Neutralizacjê dwuwarstwow¹, przy dawkach wiêkszych od 30Mg/ha. Polega ona na zastosowaniu czêci obliczonej dawki, wykonaniu g³êbokiej orki maj¹cej za zadanie wprowadzenie neutralizatora w g³¹b gleby i wyci¹gniêcie kwanych utworów na powierzchniê. Powtórne zwapnowanie ostrej skiby i jej przemieszanie zwiêksza nie tylko mi¹¿szoæ zneutralizowanej warstwy, ale poprawia równie¿ kontakt neutralizatora ze ska¿onym utworem glebowym,
3. Neutralizacjê dwustopniow¹, w przypadku powierzchni o bardzo zró¿nicowanej kwasowoci. Polega ona na wprowadzeniu, obliczonej na podstawie wyników badañ prób
glebowych, redniej dawki neutralizatora, która powinna zneutralizowaæ wiêkszoæ powierzchni. Nastêpnie wprowadza siê rolinnoæ o znaczeniu raczej testowym ni¿ gospodarczym, a jej wzrost pozwala na okrelenie skutecznoci zabiegu. Miejsca niedostatecznie zneutralizowane zostan¹ zwapnowane w ramach tzw. drugiego stopnia.
Blokada ska¿eñ prowadzona jest wszêdzie tam, gdzie wyniki inwentaryzacji wyklucz¹
skutecznoæ neutralizacji lub tam gdzie produkty ska¿eñ mog¹ pogarszaæ w³aciwoci chemiczne warstw s¹siednich. Ten zabieg rekultywacyjny zostaje wykonany poprzez przykrycie gruntów silnie zasiarczonych warstw¹ wapna poflotacyjnego o gruboci od 10 do 20
cm. Dotyczy to wszystkich zalewisk oraz miejsc poerupcyjnych i po wiêkszych awariach
urz¹dzeñ technologicznych.
Izolacja po³¹czona najczêciej z neutralizacj¹ lub blokada, polega na utworzeniu dostatecznie grubej, nowej warstwy powierzchniowej, gwarantuj¹cej utrzymanie projektowanej rzêdnej do wprowadzenia rolinnoci. Izolacj¹ objête s¹ tereny o ca³kowicie zniszczo-
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nych glebach oraz wszelkie powierzchnie, na których lokalnie ujawnia siê niewielkie zalewiska lub silne zawodnienia gleb. Izolacja wykonana jest w ramach porz¹dkowania rzeby
terenu, z przemieszczaniem mas ziemnych. Do izolacji s¹ stosowane masy potencjalnie
przydatne do rekultywacji.
Regulacja stosunków wodnych - zabieg ten zaliczono do dzia³alnoci rekultywacyjnej bowiem jego zrealizowanie warunkuje mo¿liwoæ u¿ytkowania powierzchni. Obejmuje
on ukszta³towanie dna zalewisk, ich linii brzegowej wraz z budow¹ odpowiednich zabezpieczeñ, budowê rowów odwadniaj¹cych i sprowadzaj¹cych wodê do utworzonych zbiorników. Bêd¹ to rozwi¹zania specjalistyczne mo¿liwe do szczegó³owego zaprojektowania dopiero po zakoñczeniu eksploatacji na wiêkszych partiach terenu, tworz¹cych lokaln¹, w³asn¹ zlewniê. Do tego czasu tereny te bêd¹ depresjonowane poprzez istniej¹cy, kopalniany
system odwadniaj¹cy.
Porz¹dkowanie rzeby - wymienione ju¿ zniekszta³cenia, najczêciej o charakterze
geomechanicznym wymagaæ bêd¹ usuniêcia, poprzez nadanie terenom rzeby umo¿liwiaj¹cej wykonanie dalszych zabiegów rekultywacyjnych i uprawowych sprzêtem stosowanym
w dzia³alnoci rolnej czy lenej. Rzeba bêdzie te¿ kszta³towana na terenach przysz³ych zalewisk w celu nadania im odpowiedniego kszta³tu dna, nachyleñ wybrze¿y, zarysu linii brzegowej tak, aby uzyskaæ parametry korzystne do za³o¿onego kierunku zagospodarowania.
Wymienione metody rekultywacyjne zaliczone s¹ do tzw. rekultywacji technicznej. Rekultywacja biologiczna ma za zadanie ukszta³towanie w³aciwoci gruntu, pozwalaj¹cych na
wprowadzenie rolinnoci, jej prawid³owy wzrost i zainicjowanie procesów glebotwórczych.
Nawo¿enie mineralne dostosowane zarówno do w³aciwoci utworów jak i wymagañ
wprowadzonej rolinnoci. Realizuje siê poprzez tzw. nawo¿enie startowe, g³ówne i uzupe³niaj¹ce. Wynosi ono 100  300 kg NPK na 1ha
Nawo¿enie organiczne wyt³okami z przetwórni owocowo-warzywnych oraz osadami
z oczyszczalni cieków w zale¿noci od mo¿liwoci pozyskania,
Wprowadzenie rolinnoci w zale¿noci od przeznaczenia obszarów do dalszego zagospodarowania. Tereny zrekultywowane obsadzane s¹ rolinnoci¹ dostosowan¹ do w³aciwoci pod³o¿a i funkcji jak¹ bêdzie ona spe³niaæ. W przypadku zagospodarowania rolnego istniej¹ przes³anki do wprowadzania w ramach tzw. pierwszego siewu rolinnoci gospodarczo przydatnej lub tylko próchnicotwórczej. Tereny o zagospodarowaniu lenym s¹
obsadzane odpowiednio dobranymi zespo³ami drzew i krzewów zgodnie z ustaleniami przyjêtymi z przedstawicielami Dyrekcji Lasów Pañstwowych.
Rekultywacjê terenów zdegradowanych otworow¹ eksploatacja siarki rozpoczêto
na skalê przemys³ow¹ w 1993 roku na powierzchni 100 ha.
W latach 1995-1997 zrekultywowano i zagospodarowano ³¹cznie 286 ha w kierunku
lenym, wysadzaj¹c ponad 1,5 mln. szt drzew i krzewów w gatunkach:
 sosna 35%
 brzoza 25%
 d¹b czerwony 30%
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 klon, jawor, olcha, wierk, lipa, buk 5%
 krzewy jako domieszka biocenotyczna 5%

Zadanie to realizowane by³o przy wydatnej pomocy Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska który udzieli³ dotacji finansowej. W lipcu 1998 roku proces ten zosta³ zakoñczony i po uregulowaniu stanu prawnego gruntów zosta³y one przekazane aktem notarialnym na rzecz Skarbu Pañstwa poprzez Kierownika Urzêdu Rejonowego w Tarnobrzegu.
W roku 1995 równie¿ przy udziale rodków NFO rozpoczêto realizacjê kolejnego
zadania rekultywacyjnego na powierzchni 304 ha  w tym o kierunku lenym 207 ha i ³¹kowym 97 ha. Aktualnie w czwartym roku jego realizacji, prowadzone s¹ prace pielêgnacyjne
nasadzeñ.
W marcu 1998 NFO przyzna³ przedsiêbiorstwu kolejn¹ dotacjê na czêciowe sfinansowanie zadania pt. Utworzenie kompleksu leno-wodno-³¹kowego w rejonie Kopalni Siarki Jeziórko w kierunku lenym 101 ha, ³¹kowym 95 ha, wodnym 70,5 ha. Zadanie to planujemy zakoñczyæ w roku 2000.
Rok 1999 to nastêpna dotacja NFOiGW  na rekultywacje 295 ha gruntów poeksploatacyjnych oraz na rewitalizacjê 14 km rzeki ¯upawki.
Od czasu utworzenia przedsiêbiorstwa (styczeñ 1997) g³ówny ciê¿ar ponoszenia kosztów rekultywacji i likwidacji infrastruktury technicznej ponosi bud¿et pañstwa .
Wszystkie roboty rekultywacyjne i zagospodarowanie wykonuje siê na podstawie zatwierdzonych i przyjêtych do realizacji projektów technicznych na podstawie opracowania
AGH w Krakowie  Programu rekultywacji terenów poeksploatacyjnych Kopalni Siarki
Jeziórko w obszarze górniczym Jeziórko IV, zaopiniowanych przez Lasy Pañstwowe i
organy samorz¹du terytorialnego.
Wykonawcami powy¿szych projektów s¹ wyspecjalizowane jednostki projektowe:
· Orodek Badawczo-Rozwojowy Przemys³u Siarkowego Siarkopol w Tarnobrzegu,
· Zak³ad Us³ug Geodezyjno-Projektowych w Rzeszowie,
· Zespó³ Us³ug Technicznych NOT w Tarnobrzegu.
Stan rekultywacji terenów po eksploatacji siarki na dzieñ 01.05.2000r. przedstawia siê
nastêpuj¹co:
· 619 ha zrekultywowano i zagospodarowano w kierunku: lenym - 455 ha,
³¹kowym - 164 ha,
· 561 ha w trakcie rekultywacji w kierunku leno  wodno  ³¹kowym,
· 129 ha terenów przewidzianych do rekultywacji w latach 2001  2008.
mgr in¿. W. Warzybok
Przedsiêbiorstwo Rekultywacji Terenów Górniczych Jeziórko
39-402 Tarnobrzeg, ul. Zak³adowa 1
tel. (015) 822-93-01
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Marek Joñca
ZASTOSOWANIE OSADÓW CIEKOWYCH
W REKULTYWACJI GRUNTÓW KOPALNI SIARKI JEZIÓRKO
Wprowadzenie
Problem rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemys³ wydobywczy znany jest
od dawna. Niemniej rekultywacja terenów po górnictwie siarkowym ma stosunkowo krótk¹ historiê, poniewa¿ przemys³ ten w naszym kraju powsta³ po II wojnie wiatowej. Brak
jest odpowiednich wzorców dla tego typu rekultywacji, w wyniku której zakoñczone zosta³y w nich procesy odtwarzania rodowiska, w tym przede wszystkim gleby.
Otworowa eksploatacja siarki powoduje kwasow¹ degradacjê rodowiska, poprzez d³ugotrwa³e rozpraszanie na powierzchni ziemi siarki rodzimej. Degradacja nie dotyczy tylko
w³aciwoci chemicznych, ale tak¿e w³aciwoci fizycznych gleby. Nale¿y podkreliæ, ¿e
w³aciwoci te ju¿ przed podjêciem eksploatacji siarki by³y ma³ej jakoci.
Wystêpowa³y tu s³abe gleby IV, V i VI klasy. Du¿e iloci siarki, przemieszczonej powierzchniowej warstwy gleby spowodowa³y silne zakwaszenie rodowiska  toksyczne dla
rolin i biologii gleby.
Kopalnia Siarki Jeziórko i Przedsiêbiorstwo Rekultywacji Terenów Górniczych Jeziórko stanê³y przed zadaniem; jak zatrzymaæ ten niszcz¹cy charakter dzia³ania przemys³u
siarkowego na rodowisko naturalne i w jaki sposób zainicjowaæ w krótkim czasie procesy
glebotwórcze.
W oparciu o opracowany program docelowej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w Kopalni Siarki Jeziórko zosta³y okrelone podstawowe kierunki rekultywacji.
Zak³adaj¹ one, ¿e efektem prowadzonych prac rekultywacyjnych bêdzie osi¹gniêcie takiego stanu rodowiska glebowego, które pozwoli na prowadzenie gospodarki lenej lub
rolniczej.

Pierwsze dowiadczenia
Wysuniêta i zastosowana koncepcja wykorzystania szlamów poflotacyjnych do reniwelacji terenów pogórniczych spowodowa³a zmagazynowanie na polach górniczych Kopalni Siarki Jeziórko oko³o 3.000.000 m3 tego materia³u.
Gruboæ warstwy wapiennego depozytu zale¿y od g³êbokoci niecek osiadania i wynosi od 1 do 6 m.
Glebotwórczy grunt z wapna poflotacyjnego ukszta³towano na powierzchni 100 ha na
polu górniczym Nr II i IV do 1994 r.
Biologiczn¹ rekultywacjê gruntu ukszta³towanego z wapna poflotacyjnego w Kopalni
Siarki Jeziórko prowadzono w oparciu o badania naukowe Akademii Górniczo Hutniczej
w Krakowie, która w tym zakresie posiada ogromny udzia³. Równie¿ Orodek Badawczo
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Rozwojowy Przemys³u Siarkowego wniós³ znacz¹cy naukowy wk³ad w to dzie³o. By³ równie¿ twórc¹ projektów technicznej rekultywacji terenów o tzw. pod³o¿u bezglebowym.
Zakoñczenie wstêpnej niwelacji pod³o¿a ukszta³towanego z wapna poflotacyjnego zmusza³o Kopalniê do intensyfikacji prac rekultywacyjnych na tym terenie. Do przyspieszenia
wykonania biologicznej rekultywacji na tym by³o konieczne, poniewa¿ wapno poflotacyjne
sta³o siê uci¹¿liwe dla otoczenia w warunkach suszy z powodu wywiewanego py³u. Zrekultywowanie tych terenów sta³o siê wiêc spraw¹ bardzo piln¹.
Nawi¹zanie w 1993 r. wspó³pracy z prof. dr hab. Janem Siut¹ z Instytutu Ochrony rodowiska w Warszawie pozwoli³o na rozpoczêcie prac badawczych i zebranie dowiadczeñ z
zakresu rekultywacji i zagospodarowania gruntów z u¿yciem osadów ciekowych.
Zebrane w ten sposób dowiadczenia daj¹ podstawê do wdro¿enia opracowanego przez
prof. dr hab. Jana Siutê programu zastosowania osadu z Miejskiej Oczyszczalni cieków w
Stalowej Woli do rekultywacji biologicznej na powierzchni oko³o 25 ha, ukszta³towanej z
pod³o¿a wapna poflotacyjnego. Rozpoczêty w 1995 r. program pilota¿owo-wdro¿eniowy
przewidywa³ zastosowanie 8.300 m3 osadu zawieraj¹cego oko³o 20 % suchej masy aplikowanej w ró¿nych dawkach, zarówno powierzchniowo, jak i pod powierzchnia gleby.
Rekultywacyjna efektywnoæ zastosowanego osadu ciekowego na gruntach Kopalni
Siarki Jeziórko prezentowana by³a na dwóch kolejnych konferencjach w 1996 r. i w 1997
r. Nasza ocena odnosi³a siê do przydatnoci zastosowania osadów do celów rekultywacyjnych i zagospodarowania gruntów poeksploatacyjnych, ukszta³towanych na pod³o¿u wapna
poflotacyjnego. Ocena ta jest jednoznacznie pozytywna. Intensywna wegetacja rolin na
du¿ych powierzchniach dowiadczalnych oraz prosta metoda aplikacji osadu, zachêci³y kierownictwo Kopalni Siarki Jeziórko do stosowania osadów z miejskich oczyszczalni cieków do rekultywacji dalszych gruntów pokopalnianych na skalê przemys³ow¹.

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych
Górnictwo siarkowe, a zw³aszcza otworowa metoda wydobycia - jak ju¿ wspomniano
 powoduje kwasow¹ degradacjê gleby, niszcz¹c jej w³aciwoci fizyko-chemiczne i
biologiczne.
Prowadzone od 1994r. prace rekultywacyjne na terenach Kopalni Siarki Jeziórko
maj¹ na celu odwrócenie degradacji rodowiska poprzez likwidowanie kwasowoci i kwasotwórczego potencja³u, jakim jest siarka.
Kwasow¹ degradacjê gleby usuwa siê przez odpowiednie jej wapnowanie oraz stosowanie izolacji i blokady. Bardzo dobrym materia³em odkwaszaj¹cym jest w³anie wapno poflotacyjne, które zosta³o zdeponowane w latach 1990-1992 na polach poeksploatacyjnych Kopalni Jeziórko. Jest ono jedynym i powszechnie dotychczas stosowanym materia³em poprawiaj¹cym odczyn gleby na terenach poeksploatacyjnych. Zakres stosowania wapna poflotacyjnego waha siê w granicach od 150-1000 ton/ha, w zale¿noci od stopnia zakwaszenia
gleby. Bardzo wa¿n¹ czynnoci¹ jest dok³adne wymieszanie wapna z gleb¹, w celu przywrócenia jej aktywnoci biologicznej oraz przyspieszenie wegetacji wprowadzanych rolin.
Niezwykle istotnym w procesie rekultywacji jest wytworzenie próchnicy glebowej,
która decydowaæ bêdzie o odtworzeniu chemicznych, a tak¿e fizycznych w³aciwoci gleb.
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Bezcenna jest tak¿e odbudowa biologicznych w³aciwoci gleb, które najsilniej zosta³y
zniszczone w trakcie prowadzonej dzia³alnoci górniczej.
Do 1996r. w celu poprawy w³aciwoci gleby na rekultywowanych terenach stosowano
gleby o lepszych w³aciwociach mineralnych i organicznych, zebrane wczeniej z przedpola Kopalni. Gleby te by³y dodawane i mieszane z gleb¹ rodzim¹ oraz wzbogacane nawozami mineralnymi, produkowanymi przez KiZPS Siarkopol. Zapasy zgromadzonej ziemi
wystarczy³y na pokrycie zaledwie kilkudziesiêciu hektarów rekultywowanej powierzchni.

Zastosowanie osadów ciekowych w rekultywacji gruntów
Tereny w Kopalni Siarki Jeziórko przeznaczone do rekultywacji w I etapie obejmuj¹
powierzchnie oko³o 1400 ha, g³ównie w kierunku leno-ekologicznym. Sk¹d zatem pozyskaæ tak olbrzymi¹ iloæ substancji organicznej do wzbogacania zdegradowanej i ubogiej w
sk³adniki mineralne gleby?
Przeprowadzone wczeniej dowiadczenia i wdro¿ony program pilota¿owy uwiadomi³, jak wa¿n¹ rolê mog¹ odegraæ osady ciekowe z oczyszczalni komunalnych w procesach rekultywacji terenów poeksploatacyjnych Kopalni Siarki Jeziórko.
W 1998r. Przedsiêbiorstwo Rekultywacji Terenów Górniczych Jeziórko opracowa³o szczegó³owy harmonogram prowadzonych prac rekultywacyjnych i dokona³ bilansu potrzeb rocznych dostaw osadów na tereny rekultywowane.
Przedsiêbiorstwo Rekultywacji Terenów Górniczych Jeziórko rednio w roku rekultywuje oko³o 50 ha o kierunku leno-ekologicznym lub ³¹kowym wraz z zagospodarowaniem tej powierzchni. Zagospodarowanie osadów ciekowych i ich przyrodnicze wykorzystanie jest w tym przypadku mo¿liwe tylko i wy³¹cznie na takiej powierzchni, z zachowaniem warunków ustawy o odpadach oraz uwarunkowaniami zawartymi w wewnêtrznym Zarz¹dzeniu Dyrektora Przedsiêbiorstwa Rekultywacji Terenów Górniczych Jeziórko.
Rocznie dostarcza siê na rekultywowane tereny oko³o 40-50 tys. ton osadów, rednio
oko³o 1000 t/ha o uwodnieniu oko³o 70-80 %. W suchej masie stanowi to oko³o 200-250
ton osadu na ha. Osady dostarczane s¹ z kilku oczyszczalni komunalnych, m.in. ze Stalowej
Woli, Tarnobrzega, Sandomierza, Rzeszowa, Nowej Dêby, Dêbicy i Nowego S¹cza. Ka¿da
dostarczona partia osadów posiada wyniki badañ laboratoryjnych oraz decyzje i zezwolenia
na wykorzystanie osadów do celów rekultywacji. Dostarczony osad jest potwierdzany i
ewidencjonowany przez oddzia³, który prowadzi prace rekultywacyjne. Wprowadzenie osadu
do gleby nastêpuje po wykonaniu rekultywacji technicznej oraz po dokonanym wapnowaniu. Osady ciekowe wprowadzane s¹ do gleby rozrzutnikami obornika lub rozcielane cienk¹
warstw¹ przy pomocy spycharek g¹sienicowych. Wymieszanie osadów nastêpuje poprzez
orkê lub przy pomocy ciê¿kiej brony talerzowej. Dobre rozwi¹zania komunikacyjne na terenie Kopalni Jeziórko oraz utwardzona sieæ dróg powoduje, ¿e osady dostarczane s¹ w
zasadzie w ka¿dy rejon, w którym prowadzone s¹ prace rekultywacyjne. Zastosowanie osadów uwodnionych bezporednio z oczyszczalni na dotychczasowym poziomie mo¿liwe
bêdzie do czasu zakoñczenia rekultywacji, wiêc zagospodarowanie osadów ciekowych ma
cile okrelony wymiar czasowy.
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Podsumowanie
Trudno sobie wyobraziæ, aby po zakoñczonej rekultywacji stosowane by³y osady w
obecnej formie. Dlatego te¿ ju¿ dzi nale¿y podj¹æ prace nad inn¹ form¹ stosowania osadów ciekowych w procesach wzbogacania gleby w substancje organiczne. Mam tu na myli przetwarzanie osadów w formy kompostowe, czy te¿ produkcjê nawozów organicznych.
Zebrane dotychczas dowiadczenia z ca³¹ pewnoci¹ potwierdzaj¹ zasadnoæ stosowania
osadów ciekowych w procesie odtwarzania i ulepszania zdegradowanej gleby.
W przypadku prowadzonej rekultywacji o kierunku lenym, nasze dowiadczenia potwierdzaj¹ zasadnoæ wprowadzenia w okresie przejciowym do gleby rolinnoci trawiastej lub motylkowej, ze wzglêdu na ogromny ³adunek nasion chwastów znajduj¹cych siê w
osadach. Pozwala to na wyeliminowanie szalenie inwazyjnego wzrostu chwastów, które s¹
konkurencyjne dla nasadzeñ lenych. Pozwala tak¿e unikn¹æ bardzo kosztownej wielokrotnej rêcznej pielêgnacji.

mgr in¿. M. Joñca
Przedsiêbiorstwo Rekultywacji Terenów Górniczych Jeziórko
39-402 Tarnobrzeg, ul. Zak³adowa 1
tel. (015) 856-77-94
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Tadeusz Go³da
PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA REKULTYWACJI
TERENÓW POGÓRNICZYCH KOPALNI SIARKI JEZIÓRKO *
1. Wstêp
Rozpoczêta w 1966 roku eksploatacja siarki metod¹ otworow¹ w Polsce by³a now¹
technologi¹ górnicz¹, o nierozpoznanych skutkach przyrodniczych. Dlatego te¿ ju¿ w pierwszym okresie skupiono siê w obu kopalniach na badaniach maj¹cych okreliæ negatywne
oddzia³ywania tej technologii na rodowisko, a przede wszystkim na rozpoznaniu skutków
przedostawania siê siarki elementarnej do gleb. Podstawê dla tych badañ stanowi³a szczegó³owa inwentaryzacja zawartoci siarki w glebach pól górniczych i s¹siaduj¹cych ze sk³adowiskami. Wyniki badañ pozwoli³y na okrelenie progowej zawartoci, po przekroczeniu
której dotychczas uprawowe gleby stawa³y siê utworami toksycznymi, z ca³¹ konsekwencj¹
tego pojêcia. Mo¿na przypomnieæ na podstawie szeregu opublikowanych prac, ¿e przedzia³
toksycznoci okrelono od 0,01 % siarki w glebach piaszczystych do 0,1% w glebach spoistych [1, 2, 8, 10, 12]. W dalszych badaniach sprawdzano skutecznoæ opracowanych metod neutralizacyjnych, a ich wyniki wskazywa³y na mo¿liwoæ powrotu do u¿ytkowania gleb
ska¿onych siark¹, po poprawnym wykonaniu rekultywacji [9, 11, 12, 13].
Niestety, dynamicznemu zwiêkszaniu wydobycia siarki towarzyszy³y nowe, niekorzystne
czynniki jak awarie ci¹gów wydobywczych czy niekontrolowane wyp³ywy (erupcje), w wyniku których iloæ przedostaj¹cej siê siarki na powierzchniê by³a bardzo du¿a ( np. warstw¹
o mi¹¿szoci nawet do 1 metra czy sto¿ki siarkowe o 2- 3 metrowej wysokoci). Wystêpowa³y one w obu kopalnia, a przyk³adami by³y tzw. zety w kopalni w Grzybowie czy pola II
i IV w Jeziórku. Skutki tych awarii nie mieci³y siê w pojêciu ska¿enie daj¹ce siê usun¹æ
metod¹ neutralizacji, co zmusza³o do poszukiwania równie¿ innych metod naprawczych.
Rozwój frontów eksploatacyjnych, ujawnianie siê niecek osiadañ przyczyni³o siê do powstania dalszych zmian i niekorzystnych przekszta³ceñ o du¿ym natê¿eniu. Cech¹ charakterystyczn¹ tych przekszta³ceñ by³a du¿a ich mozaikowatoæ przestrzenna, zale¿na od przypadkowych czynników wynikaj¹cych z procesu wydobywczego jak i odpornoci rodowiska. Generalnie, górnictwo otworowe siarki tego okresu postrzegane by³o za sprawcê bardzo silnych zmian w rodowisku glebowym, wodnym czy rolinnym, któremu towarzyszy³o równie¿ du¿e zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (siarkowodór, tlenki siarki).

2. Pierwsze koncepcje rekultywacji
Szczegó³owe rozpoznanie skutków eksploatacji w kopalni Jeziórko, opracowane prognozy osiadañ powierzchni, prognozy zmian stosunków wodnych itp. pozwoli³y ju¿ na po* Praca sfinansowana w ramach tematu badañ w³asnych KBN.
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cz¹tku lat siedemdziesi¹tych na wysuniêcie koncepcji rekultywacji. W kopalni Jeziórko
podstawowe znaczenie przypisywano jednak uregulowaniu stosunków wodnych, warunkuj¹cych mo¿liwoæ powrotu terenów pogórniczych do dalszego u¿ytkowania. Nale¿y w tym miejscu przypomnieæ o naturalnych w³aciwociach rodowiska tego rejonu, w którym przewa¿aj¹ gleby niskiej jakoci, piaszczyste zaliczone w wiêkszoci do niskich klas bonitacyjnych.
Czynnikiem zwiêkszaj¹cym ich przydatnoæ uprawow¹ by³ czwartorzêdowy, p³ytki poziom
wodonony, zalegaj¹cy na g³êbokoci od 0,5 (u¿ytki zielone) do 2 metrów (grunty orne).
Utrzymywanie siê zwierciad³a wód w zasiêgu strefy korzeniowej poprawia³o bilans wodny, w
tych zbyt przepuszczalnych utworach. Te korzystne dla rolnictwa, naturalne stosunki wodne,
przy du¿ych wartociach osiadañ powierzchni (2 do ponad 6 m) by³y g³ówn¹ przyczyn¹ powstawania zawodnieñ gleb, a¿ do ujawnienia siê zalewisk wodogruntowych w³¹cznie. Zmniejszenie skutków zawodnienia uzyskano w kopalni poprzez doranie utworzony system odwadniaj¹cy (rowy, rz¹pie) obni¿aj¹cy mechanicznie pierwotne zwierciad³o o 2-5 metrów. Wytworzony w ten sposób lej depresji umo¿liwia³ dostêp i obs³ugê instalacji górniczych.
Nie bêdê przypomina³ o istnieniu prognoz wskazuj¹cych na mo¿liwoæ wyst¹pienia zalewisk na ca³ej powierzchni obszaru górniczego, ale wariantowe rozwi¹zania pozwoli³y poznaæ
mechanizm ujawniania siê zalewiska wodogruntowych. Naruszenie stosunków wodnych na du¿ych przestrzeniach, przy równoczesnej zmianie funkcji g³ównych cieków tego regionu utrudnia³o i w dalszym ci¹gu utrudnia okrelenie docelowego ukszta³towania siê zwierciad³a wód po
ca³kowitym wy³¹czeniu systemu odwadniaj¹cego, czy udro¿nieniu koryta ¯upawki. Dlatego te¿
statyczne rozwi¹zania musz¹ prowadziæ do bardzo zró¿nicowanych wyników od katastroficznych do optymistycznych. Takie jednak wyniki nie pozwalaj¹ na podejmowanie ostatecznych
decyzji. Wymienione trudnoci metodyczne, oraz naturalne niekorzystne warunki rodowiska
przyrodniczego w tym rejonie by³y podstaw¹ do wysuniêcia dla kopalni Jeziórko kilku wariantów rekultywacji, w tym równie¿ metody reniwelacyjno - blokuj¹cej jako metody skojarzonej, pozwalaj¹cej na pe³ne zablokowanie wszelkich ska¿eñ chemicznych, bez wzglêdu na ich
natê¿enie, przy jednoczesnym podniesieniu rzêdnej terenu ponad pierwotne zwierciad³o wód
gruntowych [4, 5, 6, 13]. W przyjêtych rozwi¹zaniach technicznych nowa rzêdna powierzchni
gwarantowa³a utworzenie przynajmniej jednometrowej warstwy aeracyjnej ponad oczekiwan¹
rzêdn¹ zwierciad³a. Jako materia³ reniwelacyjno  blokuj¹cy wytypowano szlamy poflotacyjne
z kopalni Machów, co mia³o pozwoliæ równoczenie na rezygnacjê z budowy nowego stawu
osadowego. Na podstawie szerokiego zakresu badañ terenowych i laboratoryjnych poznano w³aciwoci tej odpadowej substancji, która przy odpowiedniej technice uprawowej gwarantowa³a
mo¿liwoæ utworzenia nowych antropogenicznych gleb, przewy¿szaj¹cych ¿yznoæ pierwotnych
gleb piaszczystych. Te zachêcaj¹ce wyniki wykorzystano przy wyznaczeniu i zatwierdzeniu rolnego kierunku zagospodarowania, jako wiod¹cego na terenach tej Kopalni. Uzyskany patent (AGH i
OBR Siarkopol) oraz zbudowanie odpowiedniej instalacji umo¿liwi³o na prze³omie lat dziewiêædziesi¹tych na wdro¿enie tej metody i przerzucenie hydrotransportem oko³o 3,6 ml Mg tego
odpadu na tereny pogórnicze. Niestety, niespodziewane zamkniêcie kopalni Machów, przerwa³o
dalsze namywanie szlamów, a docelow¹ rzêdn¹ utworzono wy³¹cznie na powierzchni tylko 100 ha.

3. Zmiana koncepcji rekultywacji i kierunków zagospodarowania
Brak technicznych mo¿liwoci dalszego wdra¿ania metody reniwelacyjno- blokuj¹cej
oraz nowa sytuacja polityczno - spo³eczna kraju wymusi³a koniecznoæ dokonania zmian
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zarówno metod rekultywacji jak i wyboru nowych kierunków zagospodarowania. Równie¿
znaczne doskonalenie samej technologii eksploatacji, wymuszone dostosowaniem siê tego
górnictwa do nowych warunków ekonomicznych, wp³ynê³y na ograniczenie skutków dzia³alnoci górniczej, a szczególnie dziêki ca³kowitemu wyeliminowaniu erupcji, zmniejszeniu zasiarczenia pól w fazie w³¹czania otworów, hermetyzacji stacji kontrolno - pomiarowych, zamkniêciu obiegu wód itp. Poprawa procesu technologicznego, przy równoczesnym
rozwi¹zaniach korzystnych dla rodowiska by³a dowodem na mo¿liwoæ dalszego rozwoju
tej technologii, na co zwróci³ uwagê Klich w 1994 r. [7]. Zmiana obejmowaæ musia³a równie¿ kierunek rekultywacji, bowiem od 1990 roku istnieje minimalne zainteresowanie prowadzeniem dzia³alnoci rolniczej na terenach zrekultywowanych, co nie wymaga dalszego
uzasadnienia.
Nowe uwarunkowania spowodowa³y koniecznoæ powrotu do wstêpnych koncepcji
zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych. Powróci³ problem prognozowania docelowego stanu przekszta³ceñ hydrologicznych, który dla wiêkszoci terenów tej Kopalni ma
i bêdzie mia³ decyduj¹ce znacznie. Wdra¿anie nowych technik eksploatacji (np. eksploatacja gniazdowa), nowe podejcie do stopnia wykorzystania z³o¿a, utrudnia prognozowanie
osiadañ, lub b³¹d tych prognoz mo¿e byæ zbyt du¿y dla dalszych rozwi¹zañ technicznych.
Podstawowy wp³yw na dok³adnoæ prognoz zmian hydrologicznych ma precyzja okrelenia
po³o¿enia zwierciad³a wód czwartorzêdowych po zaprzestaniu eksploatacji i wy³¹czeniu
systemów odwadniaj¹cych.
Przeprowadzone obliczenia wskazuj¹ na bardzo du¿¹ wra¿liwoæ tego terenu na zmianê
po³o¿enia zwierciad³a wód gruntowych. £agodne nachylenia zboczy niecek osiadañ, przy
ma³o urozmaiconej rzebie, powoduje gwa³town¹ zmianê powierzchni objêtej szkodami
wodnymi, przy stosunkowo niewielkiej zmianie zwierciad³a wód czwartorzêdowych. Podniesienie lub obni¿enie po³o¿enia zwierciad³a wody o jeden metr zwiêksza lub zmniejsza
objêtoci wód w zalewiskach o oko³o 100 %. Gwa³towanie zmienia siê równie¿ powierzchnia
z otwartym zwierciad³em wody. I tak np. przy powierzchni obliczeniowej 3 800 ha oko³o
50 % powierzchni mo¿e znaleæ siê pod wod¹, przy przyjêciu wysokich stanów zwierciad³a. Przy za³o¿eniu niskich stanów, powierzchnie objête tym zagro¿eniem wynios¹ ³¹cznie
ju¿ tylko 760 ha [6]. Wykrycie tej zale¿noci podkrela trudnoci z cis³ym prognozowaniu
zmian, przy trudnociach z jednoznacznym okreleniu zarówno ostatecznego po³o¿enia
zwierciad³a, amplitudy wahañ sezonowych jak i wielkoci osiadañ w dowolnej czêci pola
eksploatacyjnego. Te uwarunkowania wymusi³y wypracowanie nowej strategii rozwi¹zania
zagadnieñ rekultywacyjnych i wyznaczenia wielokierunkowego sposobu zagospodarowania. Dziêki przyjêciu przez w³adze powy¿szej argumentacji, decyzja o kierunku zagospodarowania jest decyzj¹ otwart¹ pozwalaj¹ca na dostosowanie ostatecznych rozwi¹zañ technicznych do rzeczywistego stanu rodowiska po ca³kowitym zakoñczeniu dzia³alnoci.
Rozwi¹zania te musz¹ oczywicie byæ zgodne z decyzj¹, jednak nie ograniczaj¹ pewnej
swobody w fazie realizacyjnej. Podstaw¹ dla ostatecznych rozwi¹zañ techniczno - przyrodniczych powinno byæ postêpowanie wg nastêpuj¹cego schematu:
 wy³¹czenie pewnej partii pól z eksploatacji,
 zlikwidowanie instalacji technologicznych i zbêdnych obiektów kubaturowych,
 wykonanie szczegó³owej inwentaryzacji przekszta³ceñ rodowiska,
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 wybór kierunku zagospodarowania dla zinwentaryzowanych partii i ich powi¹zanie z

koncepcj¹ dla ca³oci kopalni,

 opracowanie projektów technicznych prac rekultywacyjnych zgodnych z wyznaczony-

mi decyzjami (ostateczny wybór kierunków cile dowi¹zany do warunków rodowiskowych i oczekiwañ spo³ecznych),
 realizacji prac rekultywacyjnych,
 decyzja o uznaniu rekultywacji za zakoñczon¹,
 przekazanie do u¿ytkowania.

Wymieniony schemat postêpowania, a przede wszystkim zatwierdzenie przez w³adze
wielokierunkowego sposobu zagospodarowania (leno- wodno- rolnego) pozwala na zrealizowanie ustawowego obowi¹zku rekultywacji, przy bardzo dobrym dostosowaniu przysz³ych funkcji tych terenów do ich w³aciwoci.
Ta nowa koncepcja, zaakceptowana przez wszystkie zainteresowane strony pozwoli³a
na zrekultywowanie oko³o 500 ha (dalszych 200 ha znajduje siê w fazie rekultywacji), przy
utworzeniu kilku zbiorników wodnych porz¹dkuj¹cych stosunki wodne. W wyniku prac naprawczych powstaj¹ pe³nowartociowe tereny, o zró¿nicowanych warunkach siedliskowych
od wodnych do gruntowych, jako nowe uk³ady ekologiczne podnosz¹ce wartoæ i atrakcyjnoæ tych terenów.

4. Podstawowe trudnoci prac rekultywacyjnych
Du¿a chemiczna aktywnoæ siarki elementarnej wymaga oczyszczenia pól eksploatacyjnych do stanu pozwalaj¹cego na zneutralizowanie produktów powsta³ych z jej utlenienia technicznie i ekonomicznie uzasadnionymi dawkami neutralizatora. Przyjêto dwa podstawowe
rozwi¹zania. Pierwsze dotyczy powierzchni, na których wizualnie nie dostrzega siê siarki
elementarnej lub jej iloæ w postaci okruchów jest znikoma. W tym przypadku stosuje siê
najczêciej dawkê wapna poflotacyjnego w iloci 300 Mg/ha, jako wystarczaj¹ca do uzyskania odczynu pozwalaj¹cego na wprowadzenie rolinnoci. Na powierzchniach o widocznych
skupiskach siarki wykonuje siê w pierwszej kolejnoci jej mechaniczne zebranie i wywiezienie wraz z najsilniej ska¿on¹ ziemi¹, a nastêpnie izolacjê, warstw¹ szlamów poflotacyjnych o
kilkucentymetrowej gruboci. Zebrany materia³ toksyczny (siarka i ska¿ona siark¹ ziemia)
by³ lokowany w sp¹gu wyrobiska kopalni Machów, a po wyczerpaniu tej mo¿liwoci ska¿on¹
ziemiê deponuje siê na specjalnie utworzonym sk³adowisku. W przysz³oci nale¿a³oby jednak poszukiwaæ rozwi¹zañ docelowych, pozwalaj¹cych na oddzielenie siarki od ziemi ska¿onej (np. ruchoma stacja flotacyjna), by odzyskan¹ siarkê zagospodarowaæ, a ziemia po neutralizacji wykorzystaæ w trakcie rekultywacji. Jest oczywistym, ¿e cena siarki uzyskanej w ten
sposób bêdzie wysoka, ale zabieg ten umo¿liwi rekultywacjê i powrót do u¿ytkowania równie¿ gruntów najsilniej ska¿onych, bez koniecznoci tworzenia dodatkowych sk³adowisk.
Skutecznoæ wykonanej neutralizacji i izolacji ska¿eñ chemicznych zosta³a w 1999 rok
przebadana na powierzchni oko³o 500 ha. Przyjêty system pobierania próbek w sta³ej siatce
kwadratów pozwoli³ na statystyczne przebadanie odczynu (pH w wodzie i pH w KCl). Uzyskane wyniki wskazuj¹ na poprawn¹ neutralizacje warstw powierzchniowych na oko³o 80 % powierzchni, natomiast na pozosta³ych nale¿y w najbli¿szych czasie wykonaæ zabiegi uzupe³nia-
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j¹ce bowiem odczyn zbli¿a siê do przedzia³ów kwanych i silnie kwanych. Powierzchnie
toksyczne zajmowa³y na szczêcie tylko 2 % badanego obszaru. Warstwy g³êbsze cechowa³y
siê odczynem nieco kwaniejszym od warstw powierzchniowych, a odczyn toksyczny stwierdzono na prawie 20 %. Tak wiêc zarówno dok³adne zinwentaryzowanie stopnia zasiarczenia
pól górniczych po zakoñczeniu eksploatacji jak i badanie skutecznoci neutralizacji wymaga
dodatkowej i trudnej metodycznie pracy. Generalnie jednak wykonana neutralizacja, po³¹czona z podstawowym u¿ynieniem (wykonywanym przy zastosowaniu przefermentowanych osadów pociekowych z oczyszczalni cieków komunalnych i /lub nawozów mineralnych) pozwala na utworzenie poprawnych warunków do wzrostu rolinnoci drzewiastej i przekazanie
do zagospodarowania lenego znacznych ju¿ powierzchni.
Podstawowe znaczenie ma jednak na tych terenach decyzja o wyznaczeniu miejsca tworzenia zbiorników wodnych jako centralnych powierzchni porz¹dkuj¹cych gospodarkê wodna. Ich szczegó³owa lokalizacja musi byæ oparta o pomiary geodezyjne obrazuj¹ce przebieg
rzeby po zakoñczeniu ruchów górotworu, wyznaczeniu zasiêgu lokalnych zlewni, z których projektowane zbiorniki zbieraæ i gromadziæ bêd¹ nadmiar wód. Dla tak zaprojektowanego zbiornika nale¿y okreliæ oczekiwan¹ rzêdn¹ zwierciad³a wody i jego pojemnoæ przy
ró¿nych stanach hydrologicznych. Ten bardzo wa¿ny element projektowy cechuje siê jednak ma³a wiarygodnoci¹ i w przyjêtych rozwi¹zaniach pozostawia siê tzw. powierzchniê
retencyjn¹, na któr¹ w przypadku wysokich stanów wód mo¿e rozszerzyæ siê powierzchnia
zbiornika bez strat wprowadzonej rolinnoci lub zbiornik wymaga zbudowania wy¿szej
grobli zdolnej do pomieszczenia wód charakterystycznych dla stanów wysokich np. dla
ochrony przed zalaniem ci¹gów komunikacyjnych. Budowa jednak zbiorników wodnych
zwi¹zana jest z du¿ymi nak³adami finansowymi, ze wzglêdu na zakres prac ziemnych (kszta³towanie dna i linii brzegowej) oraz koniecznoci¹ profilaktycznego zaizolowania dna neutralizatorem, zabezpieczaj¹cym wody w zbiorniku przed wtórnym zakwaszeniem. Sprawa
otwart¹ jest jednak w dalszym ci¹gu jakoæ wód w tych zbiornikach, która powinna siê
poprawiaæ wraz z zakoñczeniem rekultywacji w ca³ej zlewni i rozpoczêciu normalnej
wegetacji wprowadzonej rolinnoci. Docelowa funkcja tych zbiorników bêdzie okrelona
dopiero po d³u¿szym okresie, gdy znany bêdzie ustabilizowany chemizm wód i wykluczone
zostan¹ zagro¿enia nadzwyczajne. Aktualnie wybudowano lub budowanych jest osiem zbiorników o ³¹cznej powierzchni oko³o 80 ha.

5. Podsumowanie
Przekszta³cenia rodowiska spowodowane dzia³alnoci¹ górnictwa otworowego siarki w
kopani Jeziorko nie maj¹ odpowiednika w polskim górnictwie. Cech¹ charakterystyczna s¹
bowiem zró¿nicowane zmiany na poszczególnych fragmentach wynikaj¹ce z przedostawania
siê do gleb i wód aktywnego chemicznie pierwiastka jakim jest siarka. Na zmiany o charakterze chemicznym, z generalnym kierunkiem powoduj¹cych toksyczne zakwaszenie, nak³adaj¹
siê wielkoprzestrzenne przekszta³cenia hydrologiczne wywo³ane osiadaniem terenu. Dziêki
znacznej poprawie technologii eksploatacji przekszta³cenia chemiczne bêd¹ mia³y na nowych
polach górniczych znacznie mniejsze znaczenie w pracach rekultywacyjnych, natomiast zmiany
wodne w dalszym ci¹gu warunkuj¹ i bêd¹ warunkowaæ skutecznoæ prac naprawczych. Jest to
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specyficzna cecha tej Kopalni i mimo ponoszenia du¿ych nak³adów na uregulowanie stosunków wodnych (budowa zbiorników i oczek wodnych, rowów odwadniaj¹cych) ca³ociowe
uporz¹dkowanie gospodarki wodnej bêdzie mo¿liwe dopiero po d³u¿szym okresie, w którym
zostan¹ odtworzone i uregulowane kontakty hydrologiczne nie tylko w pojedynczych minizlewniach, ale na ca³ym naruszonym obszarze. Dotychczasowy przebieg prac rekultywacyjnych wskazuje, na mo¿liwoæ pe³nego powrotu terenów poeksploatacyjnych do ponownego
u¿ytkowania, a tworzone zbiorniki wodne nie tylko wnios¹ nowe wartoci do rodowiska ale
tak¿e przywróc¹ nazwie Jeziórko uzasadnione znaczenie.
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Tadeusz Wêgorek
EFEKTYWNOÆ REKULTYWACJI TERENU
ZWA£OWISKA KOPALNI SIARKI W PIASECZNIE
Wprowadzenie
Górnictwo odkrywkowe stwarza ostre konflikty z wymogami ochrony rodowiska: nastêpuje dewastacja gleb; przekszta³cenia morfologii terenu i warunków wodnych; wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej lub lenej; zmiana komponentów krajobrazu [Baran, Turski 1996; Siuta 1995; Ziemnicki 1972]. Trwa³¹ zmianê w krajobrazie wywo³uj¹ miêdzy
innymi zwa³owiska zewnêtrzne.
Zdejmowanie i transport nadk³adu oraz usypywanie zwa³owiska powoduj¹ ogólne os³abienie struktury zwa³owanego materia³u polegaj¹ce na zmniejszeniu jego spójnoci i zmniejszeniu k¹ta tarcia wewnêtrznego, powiêkszeniu wilgotnoci i zmianie konsystencji [Chwastek 1987]. Z up³ywem czasu (w wyniku dzia³ania procesów, które ogólnie mo¿na podzieliæ na destrukcyjne i twórcze) na zwa³owisku wytwarza siê stan równowagi. Z procesów o
charakterze destrukcyjnym zasadnicz¹ rolê odgrywa denudacja. Do procesów twórczych
miêdzy innymi nale¿¹: sukcesja biocenoz oraz procesy glebowe. W celu zahamowania procesów destrukcyjnych i przyspieszenia twórczych, a wiêc ustabilizowania zwa³owiska i stworzenia warunków do jego uproduktywnienia, stosuje siê ró¿ne sposoby rekultywacji. Jednym z nich jest rekultywacja lena [Bender, Gilewska 1995; Greszta 1976; Harabin 1973;
Krzaklewski W. 1990; Wêgorek 1980].
Pierwsza odkrywkowa kopalnia siarki w Polsce powsta³a w Piasecznie ko³o Tarnobrzega. Udostêpnianie z³o¿a siarki rozpoczêto w 1956 r., a eksploatacjê prowadzono w latach
1961-1971. Zwa³owisko zewnêtrzne nadk³adu zajê³o powierzchniê oko³o 120 ha.
W 1965 r. pod kierunkiem profesora Stefana Ziemnickiego rozpoczêto badania na zwa³owisku w celu rozpoznania stosunków wodnych [Ziemnicki 1970], procesów erozji wietrznej i wodnej [Repelewska-Pêkalowa 1972] oraz sukcesji rolinnoci [Ziemnicki, Fija³kowski 1975]. Wiêkszoæ badañ prowadzono we wschodniej czêci zwa³owiska, gdzie w
1967 r. na powierzchni ok. 7 ha rozpoczêto prace rekultywacyjne. Projekt opracowa³o
wed³ug za³o¿eñ i przy wspó³pracy prof. S. Ziemnickiego Biuro Studiów i Projektów Wodno-Melioracyjnych w Lublinie, a roboty wykonawcze prowadzi³o Przedsiêbiorstwo Robót
Melioracyjnych w Sandomierzu. Do 1974 r. prace rekultywacyjne i badania finansowa³
Dzia³ Postêpu Technicznego Kombinatu Siarkowego w Machowie, a od 1974 do 1976 badania kontynuowano przy pomocy finansowej Instytutu Badawczego Lenictwa w Warszawie. Obecnie badania s¹ prowadzone w ramach dzia³alnoci statutowej Katedry Melioracji
i Budownictwa Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie.
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Charakterystyka zwa³owiska
Nadk³ad kopalni siarki zbudowany by³ z czwartorzêdowych piasków rzecznych i trzeciorzêdowych i³ów krakowieckich [Paw³owski i in. 1965]. W trakcie przemieszczania nadk³adu na zwa³owisko masa ziemna zosta³a czêciowo wymieszana w uk³adzie poziomym i
pionowym. Badania gruntu zwa³owiskowego wykaza³y, ¿e s¹ to piaski drobno-, rednio- i
gruboziarniste o uk³adzie lunym oraz utwory ilaste [Ziemnicki 1970]. Piaski zawiera³y
zwykle domieszkê ¿wiru. I³ mia³ uk³ad zwiêz³y, zawiera³ niewielk¹ domieszkê ¿wiru i piasku. Grunt zwa³owiska wykazywa³ pH 6,9  8,4. W niektórych próbkach stwierdzono substancjê organiczn¹ w iloci 0,03  1,68%. Zawartoæ S siêga³a ok. 3%, a CaCO3 ok. 26%
(w materiale ilastym). Zawartoæ K i P w materiale piaszczystym wynosi³a kilka mg, a w
ilastym kilkanacie mg w 100 g s.m. Grunty zwa³owiska cechowa³y niekorzystne warunki
wodne  w utworach piaszczystych iloæ wody ³atwo dostêpnej wynosi³a ok. 2,5%, a w
ilastych 2 do 10%.
Zwa³owisko mia³o formê ciêtego sto¿ka o wysokoci do 45 m, utworzonego z kompleksu zroniêtych pagórów, tworz¹cych na wierzchowinie system równoleg³ych grzbietów biegn¹cych w kierunku zboczy. Zbocza mia³y nachylenia oko³o 60% {miejscami do
80%). Ich kszta³t zale¿a³ od sposobu sypania, rodzaju gruntu i przebiegu procesów erozji
wodnej oraz ruchów masowych. Powierzchnia zwa³owiska by³a nieustannie przeobra¿ana
procesami denudacji [Repelewska-Pêkalowa 1972]. Zjawiska te potêgowa³a rzeba, rozlunienie materia³u i brak okrywy rolinnej. Wody sp³ywaj¹ce po zboczach tworzy³y sieæ
¿³obin, które na zboczach piaszczystych przekszta³ca³y siê w w¹wozy. Materia³ wynoszony
z w¹wozów gromadzi³ siê u podnó¿a zboczy tworz¹c rozleg³e sto¿ki nap³ywowe wkraczaj¹ce na przyleg³e grunty rolne. Na partiach zwa³owiska zbudowanych z utworów ilastych problemem by³y osuwiska. Piaszczyste fragmenty zwa³owiska ulega³y silnej deflacji.
Mimo erozji na wie¿o usypanym zwa³owisku rozpoczê³a siê sukcesja rolinnoci.
Pierwszymi rolinami naczyniowymi by³y chwasty polne i roliny ruderalne wkraczaj¹ce
na miejsca wilgotne, mniej nas³onecznione i o mniejszych nachyleniach. Po oko³o 3 latach
pojawi³y siê siewki drzew i krzewów, g³ównie: topole (bia³a, czarna, osika); brzoza brodawkowata; grochodrzew, czerenia ptasia, iwa, g³óg. Na piaskach intensywnie rozwija³y siê
trzcinnik i naw³oæ, a na i³ach podbia³. Po oko³o 5 latach na zwa³owisku zaznacza³ siê mozaikowy i pasmowy uk³ad rolinnoci. W dolnych partiach zboczy ros³y samosiewy pionierskiej rolinnoci drzewiastej o pokryciu do 20%, ku górze zwarcie ich rozrzedza³o siê i na
utworach ilastych dominacjê przejmowa³ podbia³, a na piaszczystych trzcinnik [Ziemnicki,
Fija³kowski 1975].

Przygotowanie zwa³owiska do zalesienia
Wprowadzenie rolinnoci poprzedzono rekultywacj¹ techniczn¹. Wierzchowinê wyrównano wiosn¹ 1967 r. i otoczono nisk¹ grobl¹ (ok. 0,5 m) zapobiegaj¹c¹ niekontrolowanemu odp³ywowi wody na zbocza. Dla odprowadzenia nadmiaru wód wierzchowinê przeciêto rowem o g³êbokoci do 0,5 m po³¹czonym z bystrotokiem sprowadzaj¹cym wody po
zboczu na podnó¿e zwa³owiska [Ziemnicki 1970].
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Zboczy zwa³owiska nie profilowano. Zabezpieczenia przed osypywaniem i sp³ukiwaniem gruntu polega³y na za³o¿eniu kiszek i p³otków faszynowych. Umocnienia te wykonano g³ównie na zboczach piaszczystych. Techniczne zabezpieczanie w¹wozów polega³o przede
wszystkim na za³o¿eniu na dnach przegród faszynowych o ró¿nej konstrukcji i wysokoci
do kilkudziesiêciu centymetrów [Ziemnicki 1973 a i b]. Umocnienia faszynowe maj¹ dzia³anie krótkotrwa³e, ale w po³¹czeniu z robotami ziemnymi na wierzchowinie przyczyni³y siê
do stabilizacji zboczy, unormowania stosunków wodnych i u³atwienia prac zalesieniowych.
Zwa³owisko to bezglebowe, nieo¿ywione grunty o nik³ej zawartoci próchnicy i zwi¹zków pokarmowych. W takich warunkach przed wprowadzeniem rolinnoci drzewiastej
celowe jest wzbogacenie wierzchniej warstwy gruntu w substancjê organiczn¹ i mineralne
zwi¹zki warunkuj¹ce intensywnoæ rozwoju rolinnoci. Na zwa³owisku w Piasecznie, na
wierzchowinie wykonano prace wchodz¹ce w sk³ad tak zwanego pe³nego mechanicznego
przygotowania gleby. Zastosowano nawo¿enie mineralne w iloci 200 kg mocznika, 200 kg
soli potasowej 40% i 320 kg superfosfatu na ha. Po mineralnym, zastosowano nawo¿enie
zielone przez przyoranie jednorocznej mieszanki rolin motylkowych, której g³ównymi
komponentami by³y: ³ubin trwa³y, lucerna siewna, nostrzyk bia³y, koniczyna bia³a, komonica zwyczajna, esparceta siewna. Na zboczach uformowano poziome terasy o szerokoci
pó³ek oko³o 0,3 m, zastosowano nawo¿enie mineralne i na skarpach tarasów zasiano mieszankê rolin motylkowych. Koszon¹ zielonkê wyk³adano na nieobsiane pó³ki tarasów, na
których wprowadzono sadzonki. Mieszanka rolin motylkowych stanowi³a nawóz zielony i
jednoczenie spe³nia³a bardzo wa¿n¹ rolê w ochronie przed erozj¹ wietrzn¹ zarówno przed,
jak i po wprowadzeniu rolin drzewiastych. Wy³o¿ona w rzêdach sadzonek zielonka zapobiega³a tak¿e nadmiernemu parowaniu i zachwaszczeniu.

Zalesianie
Roliny drzewiaste wprowadzono w latach 1967 - 1969. Za³o¿ono uprawy o ró¿nym
sk³adzie gatunkowym i ró¿nych formach zmieszania w celu osi¹gniêcia docelowych drzewostanów mieszanych. W strukturze upraw du¿y udzia³ posiada³a olcha (Alnus sp.)  lokalnie do 50%, wprowadzono jako gatunek przejciowy  pielêgnacyjny. Na wierzchowinie
sadzenie wykonano w rzêdach o rozstawie 1,2 m. Na powierzchniach piaszczystych jako
gatunek g³ówny wprowadzono sosnê zwyczajn¹ (Pinus silvestris) z grupow¹ domieszk¹
modrzewia europejskiego (Larix decidua), dêbu czerwonego (Quercus rubra), dêbu bezszypu³kowego (Q. sessilis), dêbu szypu³kowego (Q. robur). W grupach modrzewia i dêbu
wysadzono w zmieszaniu jednostkowym olchê. W uprawach sosnowych, na niewielkich
powierzchniach stosowano rzêdow¹ domieszkê lipy drobnolistnej (Tilia cordata) i brzozy
brodawkowatej (Betula verrucosa) oraz olchy. Na utworach zwiêlejszych za³o¿ono uprawy modrzewiowo-lipowo-dêbowe (w zmieszaniu grupowym) z 50% przejciowym udzia³em olchy. Na powierzchniach ilastych za³o¿ono uprawy lipowo-brzozowe z olch¹ oraz
brzozowe z domieszk¹ dêbów. Sosnê sadzono w wiêbie 1,2 x 0,4 m. Pozosta³e gatunki
docelowe wprowadzono w wiêbie 1,2 x 1,2 m, przy czym po zagêszczeniu przez olszê
mieszan¹ jednostkowo z tymi gatunkami, ostatecznie wiêba wynosi³a 1,2 x 0,6 m. Ca³oæ
zalesieñ na wierzchowinie otoczono dwurzêdowym pasem olszy lub brzozy, a samo zale-
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sienie podzielono na 4 mniejsze powierzchnie trzema pasami brzozy. Gatunki te najlepiej
ros³y w pierwszych latach po posadzeniu, a utworzone przez nie ¿ywop³oty dobrze os³ania³y ca³oæ zalesieñ przed wiatrem. Na zboczu sadzono na pó³kach tarasów. Roliny drzewiaste wprowadzono w ró¿nych kombinacjach gatunkowych i przestrzennych: osika (Populus
tremula) w zmieszaniu jednostkowym z dereniem roz³ogowym (Cornus stolonifera), dereniem widwa (C. sanguinea) lub leszczyn¹ (Corylus avellana); brzoza brodawkowata w
zmieszaniu z karagan¹ syberyjsk¹ (Caragana arborescens), kalin¹ koralow¹ (Viburnum
opulus) lub czeremch¹ amerykañsk¹ (Padus serotina); robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) i olcha w zmieszaniu jednostkowym lub rzêdowym, z domieszk¹ czeremchy
amerykañskiej, bzu czarnego (Sambucus nigra), nieguliczki bia³ej (Symphoricarpos albus), osiki oraz wierzb krzewiastych (Salix sp.); robinia akacjowa, olsza i brzoza brodawkowata w zmieszaniu jednostkowym z rzêdowa domieszk¹ nieguliczki bia³ej. Zasadnicza
rozstawa rzêdów by³a 1,2 m, a odleg³oæ miêdzy sadzonkami w rzêdach  0,6 m. Stosowano
dwuletnie sadzonki I klasy jakoci, a w przypadku sosny jednoroczne.
Na martwym i ja³owym materiale nieu¿ytków poprzemys³owych rolinnoæ znajduje
najczêciej skrajnie niekorzystne warunki siedliskowe. Dlatego w pierwszych latach po
posadzeniu konieczne jest staranne i systematyczne pielêgnowanie i ochrona samych sadzonek oraz terenu przez nie zajmowanego [Harabin, Strzyszcz 1973]. Na zwa³owisku w
Piasecznie zabiegi pielêgnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu polega³y na jednorazowym nawo¿eniu sadzonek podstawowymi sk³adnikami (N, P, K); spulchnianiu miêdzyrzêdzi na wierzchowinie; rêcznym okopywaniu sadzonek na zboczach oraz silnie zachwaszczonych na wierzchowinie; wykaszaniu rolinnoci zielnej w miêdzyrzêdziach na zboczu;
wykonywaniu poprawek w nasadzeniach. W nastêpnych latach nawo¿enie mineralne ograniczono tylko do drzewek i krzewów wyj¹tkowo s³abo przyrastaj¹cych. Podkreliæ nale¿y
sta³a kontrolê i natychmiastowe likwidowanie usterek w systemie urz¹dzeñ technicznych
(kiszki i p³otki faszynowe).
W okresie pierwszych dwóch lat sadzonki sosny, dêbów i lipy bardzo s³abo ros³y ale w
wyniku starannej i systematycznej pielêgnacji sosna osi¹gnê³a ju¿ w 1973 r. wysokoæ 1,5
m, a wysokoæ pojedynczych brzóz, olch i modrzewi, niejednokrotnie przekracza³a 5 m.
Mimo ogólnie zadowalaj¹cego stanu zalesienia istnia³y niewielkie powierzchnie, na których sadzonki nie przyrasta³y. Na p³atach tych nie stwierdzono wystêpowania sk³adników
toksycznych. Przyczyn¹ by³ prawdopodobnie brak wody i sk³adników pokarmowych powodowany znaczna mi¹¿szoci¹ warstwy lunego piasku z domieszk¹ ¿wiru [Ziemnicki, Wêgorek, Kucyper 1979].
Na powierzchniach o intensywnym wzrocie gatunków docelowych ju¿ w 1972 r. zaistnia³a koniecznoæ intensywnych ciêæ domieszki pielêgnacyjnej, któr¹ stanowi³a olcha.
Poniewa¿ w tego typu zalesieniach ci¹gle zachodzi obawa zamierania rolinnoci (imisje
przemys³owe, zmiana stosunków hydrologicznych itp.), ciêcia prowadzono bardzo ostro¿nie, ale z kilkakrotnymi nawrotami w ci¹gu roku, w celu zachowania jak najwiêkszej ró¿norodnoci gatunków i zwarcia upraw. Przez podkrzesywanie lub og³awianie olchy stwarzano
odpowiednio os³onê górn¹ lub boczn¹ pozostaj¹cym drzewom. Je¿eli zachodzi³a koniecznoæ ca³kowitego usuniêcia olchy, cinano j¹ na niewielkiej wysokoci nad ziemi¹ w celu
uzyskania formy krzaczastej z odrostów. Tak utrzymywana domieszka pielêgnacyjna corocznie dawa³a ció³kê i drobny chrust (ucinanie ga³¹zki drzewek i krzewów) korzystnie
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wp³ywaj¹ce na przebieg procesów glebowych. Tak¿e ¿ywy system korzeniowy olchy wydatnie przyczynia³ siê do przyspieszenia procesu tworzenia siê gleby.
Zadowalaj¹cy rozwój zalesieñ, szczególnie na utworach zwiêlejszych (piasek zmieszany z i³em) oraz na zboczu o wystawie cienistej sk³oni³ do wprowadzenia na zwa³owisko
bardziej wymagaj¹cych gatunków. W 1973 r. w m³odnikach sosnowych z rzêdow¹ domieszka olchy wyciêto czêæ olch i pod okap wprowadzono buka zwyczajnego (Fagus silvatica)
i jod³ê pospolit¹ (Abies alba). Gatunki te podsadzono tak¿e w s³abo rosn¹cej uprawie brzozowo-lipowej na utworach ilastych.

Efektywnoæ rekultywacji
Jednym z kryteriów oceny lenej rekultywacji mo¿e byæ dynamika rozwoju zalesieñ.
Badania prowadzone w pierwszym dziesiêcioleciu wzrostu drzew [Ziemnicki, Wêgorek,
Kucyper 1979] wskazywa³y, ¿e:
 brzoza ros³a dobrze na wszystkich stanowiskach, na piaskach zarówno na zboczu jak i
wierzchowinie przyrosty by³y nawet kilkakrotnie wy¿sze ni¿ na i³ach. Na piasku od
1971 r. wielkoæ corocznych przyrostów wynosi³a oko³o 1 m. Na pod³o¿u ilastym przyrosty zwiêksza³y siê stopniowo. W 1976 r. osi¹gnê³y ok. 0,5 m.
 d¹b czerwony na piaskach, po doæ d³ugim okresie s³abej wegetacji wykazywa³ przyrosty 1,5 m i w 1976 r. osi¹ga³ wysokoæ ponad 6 m. Na utworach zwiêlejszych wzrost
drzewek by³ s³aby i przybiera³y one formê krzaczast¹.
 dêby szypu³kowy i bezszypu³kowy wykazywa³y roczne przyrosty 0,2 m , ale mia³y tendencjê do tworzenia form krzaczastych mimo wzrostu w dobrym zwarciu zapewnianym
przez s¹siedztwo olchy; przyczyn¹ tego by³o zgryzanie przez zwierzynê oraz przymrozkowe uszkodzenia.
 lipa drobnolistna w pocz¹tkowym okresie przyrasta³a podobnie na piasku ilastym i na
ile. Od 1972 r. (3 lata po posadzeniu) na ile przyrost zacz¹³ siê zmniejszaæ do kilku
centymetrów, natomiast na piasku ilastym systematycznie zwiêksza³ siê i w 1976 r.
osi¹gn¹³ przeciêtnie ok. 0,4 m; do osi¹gniêcia wysokoci ok. 0,7 m lipa nie wykszta³ca³a wyranego przewodnika (przygryzanie); na pod³o¿u piaszczystym przyrosty by³y
wiêksze i w 1976 r. rednia wysokoæ drzewek wynosi³a ok. 2 m.
 modrzew europejski na utworach ilastych rozwija³ siê bardzo s³abo, natomiast na gruncie piaszczystym roczne przyrosty wysokoci czêsto wynosi³y ponad 1 m, a po 5 6
latach wzrostu drzewka osi¹ga³y wysokoæ 6 m;
 olcha wysadzona by³a jako gatunek pielêgnacyjny i udzia³ jej w zalesieniach z czasem
by³ redukowany. Na piaszczystych zboczach wyranie przegrywa³a w konkurencji z grochodrzewem i by³a zag³uszana. Na wierzchowinie w pocz¹tkowym okresie ros³a szybciej ni¿ inne gatunki, ale od 1975 r. wyranie wzrost jej zosta³ zahamowany  t³umaczy
siê to wyj¹tkowo niekorzystnymi warunkami siedliskowymi dla tego gatunku i masowymi pojawami hurmaka olchowca;
 osika na pod³o¿u piaszczystym rosn¹c w zmieszaniu z grochodrzewem dawa³a bardzo
dobre przyrosty i wyranie nad nim górowa³a zarówno wysokoci¹ jak i gruboci¹; na
i³ach przeciêtne przyrosty wysokoci osiki by³y znacznie mniejsze;
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 grochodrzew wykazywa³ du¿¹ ekspansjê i ju¿ w 1970 r. osi¹ga³ przeciêtny przyrost ok.

1,6 m. Tak dynamiczny wzrost wykazywa³ na zboczach cienistych. Na zboczu s³onecznym, na lunych piaskach przyrosty by³y znacznie mniejsze.
 sosna pocz¹tkowo przyrasta³a bardzo s³abo, ale po oko³o 4-letniej aklimatyzacji rozwija³a siê dynamicznie szczególnie na utworach piaszczysto ilastych; na niektórych
stanowiskach, pocz¹wszy od 1974 przyrosty jej przekracza³y 1 m.
Wprowadzone pod okap m³odników buki i jod³y pocz¹tkowo prawie nie wykazywa³y
przyrostów. Po oko³o 3 latach buk zacz¹³ dobrze rozwijaæ siê osi¹gaj¹c roczne przyrosty
do ok. 0,5 m, natomiast jod³a w znacznej mierze wypad³a.
Po oko³o 25 latach od zalesienia w drzewostanach wykonano badania dendrometryczne metod¹ pomiaru sekcyjnego pni drzew [Wêgorek 1995 a]. Przeciêtne wysokoci drzewostanów wynosi³y: ok. 12 m dla sosny a tak¿e grochodrzewu na s³onecznej piaszczystej
skarpie; ok. 15 m brzoza, modrzew, osika; ok. 17 m grochodrzew na piaszczystym zboczu
cienistym. Wysokoci drzewostanów wskazuj¹ z regu³y na wysokie bonitacje siedliska.
Wg tablic zasobnoci, w drzewostanach sosnowych, modrzewiowych, brzozowych oraz
osikowych wartoci tych parametrów wskazuj¹ na I klasê bonitacji siedliska. Brak danych
w tablicach odnonie grochodrzewu, ale jej wysokoæ na zboczu pó³nocnym jest najwiêksza. Przeciêtne piernice wynosi³y: w przypadku sosny ok. 9 cm; osiki i modrzewia ok. 15
cm; grochodrzewu 16 cm (na zboczu cienistym); brzozy ok. 13 cm. Piernice sosny i modrzewia s¹ nieco mniejsze ni¿ podawane w tablicach zasobnoci dla I klasy bonitacji. Stosunkowo du¿a wysokoæ przy ma³ej piernicy wynika z du¿ego zagêszczenia drzew. Liczba
drzew w przeliczeniu na 1 ha w wypadku sosny i modrzewia przekracza³a wartoci podawane dla I klasy bonitacji w wieku 25 lat (o ok. 20%). Du¿a liczba drzew na jednostce powierzchni wynika z gêstej wiêby sadzenia, dobrej udatnoci upraw oraz ma³o intensywnych zabiegów pielêgnacyjnych w poszczególnych fazach rozwojowych drzewostanów.
Mi¹¿szoæ pni poszczególnych gatunków w przeliczeniu na 1 ha by³a bardzo zró¿nicowana, a w obrêbie gatunku zale¿na tak¿e od stanowiska. Najwiêkszy zapas osi¹ga³ drzewostan robiniowy na zboczu o wystawie pó³nocnej (322 m3/ha). Du¿¹ produkcjê drewna wykazywa³ te¿ drzewostan osikowy (250 m3/ha). Mi¹¿szoci pni modrzewia i sosny by³y prawie takie same: sosny  202 m3/ha, modrzewia  197 m3/ha.
Celem rekultywacji biologicznej jest ukszta³towanie rodowiska glebowego. W Piasecznie rolê tê mia³a spe³niaæ biocenoza, której rozwój przyspieszono przez zalesienie
zwa³owiska. W pocz¹tkowym okresie istotne znaczenie dla inicjacji procesów glebotwórczych mia³a rekultywacja techniczna (stabilizacja i regulacja stosunków wodnych zwa³owiska) [Ziemnicki 1973], nawo¿enie mineralne oraz nawozy zielone [Turski, Mozo³a 1987], z
czasem niew¹tpliwie decyduj¹c¹ rolê zaczê³y odgrywaæ wykszta³caj¹ce siê biocenozy lene. Wraz z ich rozwojem nastêpowa³ wzrost zawartoci próchnicy w wierzchniej warstwie
gruntu. Ju¿ w 1974 r. stwierdzono jej obecnoæ na ca³ej powierzchni rekultywowanej w
iloci do 2,22%, a w 1978 r. iloæ jej w jednej z próbek osi¹gnê³a wartoæ 3,94%. I³y
krakowieckie wchodz¹ce w sk³ad materia³u zwa³owego posiadaj¹ znaczne iloci wêglanu wapnia. Z biegiem czasu zawartoæ tego zwi¹zku ulega³a zmniejszeniu i maksymalnie wynosi³a:
1966 r.  26,29%, 1974 r.  23,42%, 1978 r.  17,13%. Jest to proces wp³ywaj¹cy na obni¿enie pH, do bardziej korzystnego dla rolinnoci lenej [Ziemnicki, Wêgorek, Kowal 1980].
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Badania utworów piaszczystych wykonane w latach 1987 i 1992 [Wêgorek 1995 b]
wykaza³y, ¿e na powierzchni gruntu nast¹pi³o du¿e nagromadzenie ció³ki (4  6 cm). W
profilach glebowych zaznacza³a siê warstwa próchniczna (8  11 cm). Zawartoæ substancji
organicznej, do g³êbokoci 0,5 m by³a podobna jak w siedliskach lenych, natomiast stosunek C:N by³ wê¿szy. Zaobserwowano zmniejszenie siê (w okresie 1987  92) zasobnoci
w niektóre sk³adniki pokarmowe, co wskazuje na ma³¹ intensywnoæ procesów humifikacji
próchnicy nak³adowej.
W utworach piaszczystych zmiany w rodowisku glebowym s¹ zauwa¿alne w morfologii profilów (zaznacza siê inicjalna warstwa próchniczna). W utworach ilastych przebarwienia w wyniku procesów glebotwórczych s¹ ma³o widoczne, ale wyranie poprawi³a siê
struktura wierzchniej warstwy, a badania aktywnoci enzymatycznej [Bieliñska, Wêgorek,
G³owacka 2000] wskazuj¹ na intensyfikacjê przemian biochemicznych w wierzchniej warstwie gruntu. W 1999 r. stwierdzono kilkakrotnie wiêksz¹ aktywnoæ enzymatyczn¹ utworów ilastych w porównaniu z zanotowan¹ w roku 1988. Towarzyszy³ temu znaczny wzrost
iloci C ogó³em i N ogó³em w gruncie. wiadczy to o w³¹czeniu sk³adników pokarmowych
w obieg biologiczny oraz o korzystnym wp³ywie rekultywacji lenej na ¿yznoæ badanego
siedliska. Wy¿sz¹ aktywnoæ rejestrowano pod drzewostanami o bogatszym sk³adzie gatunkowym.
W wyniku trzydziestoletnich obserwacji skutecznoci rozwi¹zañ rekultywacyjnych zastosowanych na zwa³owisku w Piasecznie mo¿na stwierdziæ, ¿e:
· zastosowanie ju¿ na etapie rekultywacji docelowego sk³adu gatunkowego zalesieñ z
udzia³em gatunków pielêgnacyjnych pozwala na uzyskanie wartociowych drzewostanów, p³ynnego przejcia do etapu zagospodarowania lenego, obni¿enia kosztów i skrócenia procesu wykszta³cania siê biocenoz lenych;
· podstaw¹ korzystnego efektu zalesiania jest regulacja stosunków wodnych i ograniczenie erozji zwa³owiska, w³aciwe przygotowanie gruntu i nawo¿enie startowe, oraz
systematyczna pielêgnacja zalesieñ.
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REKULTYWACJA GRUNTÓW NA OBSZARZE GÓRNICZYM
KWK BOGDANKA S.A.
1. Wstêp
Kopalnia Wêgla Kamiennego Bogdanka S.A. wraz z ca³ym zapleczem technicznym graniczy z Wy¿yn¹ Lubelsk¹ od strony po³udniowej oraz z Pojezierzem £êczyñsko-W³odawskim od strony pó³nocnej. Obszar Górniczy Puchaczów IV zajmuje powierzchniê 57 km2.
W s¹siedztwie terenu górniczego znajduje siê siedem obszarów chronionych przyrodniczo o ró¿nej randze ochrony (park narodowy, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody).
W sk³ad zak³adu wydobywczego Bogdanka wchodzi: Pole Bogdanka, Pole Nadrybie i aktualnie przygotowywane do eksploatacji Pole Stefanów. rednio eksploatuje siê trzy ciany a
wydobycie wynosi ok. 21.000 ton/dobê, z czego 27 % to ska³y przywêglowe.
Dzia³alnoæ górnicza powoduje ró¿norodne przekszta³cenia rodowiska i krajobrazu
w rejonie wydobycia. W OG Puchaczów IV wystêpuj¹ deformacje terenu powsta³e w
wyniku osiadania terenu (tzw. niecki osiadañ) oraz znaczne iloci odpadów - ska³y p³onnej, sk³adowanej w przypadku niezagospodarowania na zwa³owisku przykopalnianycm.
Powstaj¹ zatem uci¹¿liwoci dla rodowiska, których minimalizacja jest tym bardziej
niezbêdna, i¿ odbywaj¹ siê one w rejonie obszarów i obiektów chronionych Pojezierza
£êczyñsko-W³odawskiego. Wytyczna ta stanowi podstawê wszystkich dotychczasowych
programów, projektów i dzia³añ ochronnych kopalni Bogdanka. Ale jednoczenie nie
mo¿na pomin¹æ tu wymiaru spo³ecznego i gospodarczego tego zagadnienia; deformacje
terenu ograniczaj¹ zasiêg i produktywnoæ rolniczej przestrzeni produkcyjnej, powoduj¹
szkody w zabudowie i infrastrukturze technicznej, wymagaj¹ przesiedlania ludnoci poza
teren górniczy. S¹ to zjawiska, których skala i zasiêg przestrzenny bêd¹ powiêkszaæ siê
wraz z trwaniem eksploatacji.
Podejcie do tworz¹cych siê niecek osiadania jest fragmentem strategii rozwoju zrównowa¿onego i ochrony rodowiska, m.in. wypracowanej z samorz¹dami terytorialnymi w
trakcie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego oraz zaakceptowanej przez rodowiska badaczy i praktyków sozologicznych.
Poni¿ej przedstawiono uwarunkowania rodowiskowe, za³o¿enia i koncepcjê postêpowania ze wspomnianymi uci¹¿liwociami. Generalnym celem takiego podejcia jest:
· ochrona hydrosfery, w tym równie¿ w s¹siednich terenach chronionych i rekreacyjnych,
· ochrona walorów rodowiska biotycznego zwi¹zanego ze stanem jakociowym i ilociowym rodowiska wodnego w obszarze górniczym i hydrodynamicznie powi¹zanych,
· zwiêkszenie retencji wodnej w systemie kana³u Wieprz-Krzna, czyli zasobów wodnych
mo¿liwych do nawodnienia terenów rolniczych w pó³nocnej zlewni kana³u,
· gospodarcze wykorzystanie ska³ przywêglowych.
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Zrozumienie przez Kopalniê idei ograniczania wytwarzania odpadów i ich utylizacja  co
jest zasadniczym celem gospodarki odpadami w Polsce  powoduje, ¿e od wielu lat w Kopalni prowadzone s¹ sta³e dzia³ania zmierzaj¹ce do gospodarczego wykorzystania ska³y p³onnej.
Prace te poprzedzone by³y szczegó³owymi badaniami sk³adu chemicznego, mo¿liwoci redukcji i wymywania pierwiastków i zwi¹zków chemicznych do wód i gleb. Dopiero na
podstawie tych badañ podjêlimy szeroki program wykorzystania ska³ do³owych do nastêpuj¹cych celów: rekultywacji gruntów po wydobyciu kruszyw, budowli in¿ynierskich oraz
produkcji materia³ów budowlanych.
Potrzeba utylizacji odpadów pokopalnianych uwarunkowana jest trzema aspektami:
· ekologicznym
· spo³ecznym
· ekonomicznym
Zagospodarowanie odpadów b¹d bezpieczne ich sk³adowanie stanowi istotny element
ochrony rodowiska naturalnego. Zwa³owisko usytuowane w s¹siedztwie kopalni stanowi
element obcy w rodowisku, naruszaj¹c jego równowagê. Oddzia³ywuje zw³aszcza na walory estetyczno-krajobrazowe, wody powierzchniowe oraz gleby. Maj¹c na uwadze obszary
chronione znajduj¹ce siê w pobli¿u terenu górniczego, utylizacja odpadów nabiera du¿ego
znaczenia. Ka¿da tona wykorzystana gospodarczo nie trafia na sk³adowisko, a tym samym
przed³u¿ona jest ¿ywotnoæ istniej¹cego zwa³owiska zapobiegaj¹c degradacji nowych terenów, u¿ytkowanych z regu³y rolniczo. W ten w³anie sposób kopalnia ogranicza destrukcyjny wp³yw dzia³alnoci cz³owieka na rodowiska.
Nie bez znaczenia jest czynnik spo³eczny, na co baczniejsz¹ uwagê powinny zwróciæ
lokalne w³adze samorz¹dowe. Ka¿da wywieziona i zagospodarowana tona kamienia to du¿e
potrzeby transportowe, koniecznoæ prowadzenia robót ziemnych (w przypadku rekultywacji gruntów odkrywkowych oraz remontów dróg), obs³uga ci¹gu technologicznego przy
produkcji materia³ów budowlanych (ekoklinkier), czyli nowe miejsca pracy dla ludzi z terenu zw³aszcza powiatu ³êczyñskiego.
Ekonomiczny aspekt tego zagadnienia zwi¹zany jest ze stale rosn¹cymi op³atami za tonê
sk³adowania materia³u skalnego (op³aty za tzw. korzystanie ze rodowiska naturalnego) oraz
kosztami zakupu i eksploatacji maszyn i urz¹dzeñ pracuj¹cych na zwa³owisku, obs³ugi itp.

2. Koncepcja zagospodarowania i wykorzystania niecek osiadania
Zag³êbienia terenu wype³niaj¹ siê wod¹ gruntow¹; dochodzi bowiem do pozornego przeciêcia zwierciad³a wód podziemnych przez obni¿aj¹c¹ siê powierzchniê topograficzn¹. Wody
podziemne w obszarze górniczym znajduj¹ siê bardzo p³ytko: rednio w roku znajdujê siê na
g³êbokoci oko³o 2-4 m p.p.t. Powstaje wiêc trwale zawodnione zag³êbienie terenu, którego
re¿im wodny uzale¿niony jest od zasilania atmosferycznego lub jego braku; jest to rytm wahañ po³o¿enia zwierciad³a i powierzchni zbiornika analogiczny do wszystkich jezior Pojezierza. Powy¿sza uwaga odnosi siê zarówno do rytmu rocznego, jak i w wieloleciu. Tak wiêc
powierzchnia zbiornika w rejonie Bogdanki oscyluje w granicach 80 - 105 ha, za w rejonie
Nadrybia 30 - 40 ha i w obu przypadkach jeziora zajmuj¹ dawne u¿ytki zielone.
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W rozumieniu prawa geologicznego i górniczego obiekty nale¿¹ do kategorii szkód
wywo³anych eksploatacj¹ a te powinny zostaæ naprawione generalnie przez przywrócenie
stanu poprzedniego, co w przypadku gruntów rolnych oznacza rekultywacjê, stosownie do
wymagañ ustawy o ochronie gruntów rolnych i lenych. Rozpatrzono w Kopalni dwie koncepcje rekultywacji:
1) techniczno-biologiczna odbudowa gruntów rolnych, czyli wype³nienie niecek osiadañ
ska³¹ p³onn¹ i odtworzenie warstwy glebowej,
2) wodna, czyli wykorzystanie tworz¹cych siê zag³êbieñ jako czaszy wielofunkcyjnych
zbiorników wodnych.
Odrzucono koncepcjê pierwsz¹, bowiem druga wykazywa³a nad ni¹ zdecydowan¹ przewagê, w skali lokalnej i ponadlokalnej, w sferach: rodowiskowej i spo³eczno-gospodarczej.
Zbiornik Nadrybie
Tworz¹cy siê zbiornik na po³udnie od jez. Nadrybie do 2015r. i w etapie docelowym
bêdzie siê powoli rozwija³ w kierunku pó³nocnym i po³udniowym. Ze wzglêdu na jego po³o¿enie w rejonie otuliny Parku Krajobrazowego Pojezierza £êczyñskiego i projektowanego rezerwatu przyrody Uciwierz przewiduje siê, ¿e zawodniona niecka pe³niæ bêdzie
tylko funkcje ekologiczne i stabilizatora stosunków wodnych w zlewni Dolnej Piwonii, a
wiêc porednio w rejonie Poleskiego Parku Narodowego. W po³udniowej strefie zbiornika proponuje siê utworzenie u¿ytku ekologicznego.
Oznacza to, ¿e nie przewiduje siê ¿adnych ingerencji w powstaj¹c¹ czaszê: odwadniania i wyrównywania strefy brzegowej.
Zbiornik Szczecin
W rejonie pola Bogdanka tworz¹ca siê niecka osiadañ ma byæ podstaw¹ budowy wielofunkcyjnego zbiornika Szczecin, z dominacj¹ funkcji retencji w systemie kana³u WieprzKrzna i uzupe³niaj¹c¹ rekreacji w czêci pó³nocnej.
Funkcja retencji na potrzeby nawadniania gruntów rolnych wynika z braku wody w systemie Kana³u. Nale¿y tu podkreliæ, ¿e zamierzenia w zakresie gospodarki wodnej w systemie Kana³u nigdy nie zosta³y zrealizowane, gdy¿ n a zaprogramowan¹ ³¹czn¹ pojemnoæ
zbiorników 112 mln m3 wykonano zaledwie 48 mln m3. Tak powstaj¹ca niecka osiadañ i
budowa w oparciu o ni¹ zbiornika by³aby licz¹cym uzupe³nieniem brakuj¹cej pojemnoci
retencyjnej w systemie Kana³u.
W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego
przewiduje siê, ¿e w pó³nocnej czêci, w gminie Ludwin, bêdzie mo¿liwe rekreacyjne wykorzystanie zbiornika. Pojawi³aby siê wiêc nowa funkcja w tym obszarze, która spe³nia³aby
rolê odci¹¿aj¹c¹ rekreacyjne wykorzystanie jezior Pojezierza i podstawê rozwoju nowej
bazy ekonomicznej w tej czêci gminy.
W opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej zbiornika Szczecin przewiduje siê budowê obiektu w dwóch wariantach ró¿ni¹cych siê wysokoci¹ piêtrzenia
wody w zbiorniku, przeto pojemnoci¹ magazynowanej wody i pojemnoci¹ u¿yteczn¹.
Woda z Kana³u Wieprz-Krzna bêdzie zasilaæ zbiornik Szczecin istniej¹cym dopro-
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wadzalnikiem Bogdanka-Wola Wereszczyñska lub nowym rowem doprowadzaj¹cym
dzia³aj¹cym dwustronnie.
Niezale¿nie od wariantu przewidywana jest mo¿liwoæ rozbudowy zbiornika wraz z
rozwojem niecki osiadañ. Powsta³by wiêc zbiornik wielokomorowy a kolejne modu³y
mo¿na bêdzie dobudowywaæ w zale¿noci od koniecznoci wodnej rekultywacji
niecki osiadañ.
Korzystnym czynnikiem przyjêcia takiego rozwi¹zania dzia³añ naprawczych jest potwierdzona mo¿liwoæ wykorzystania ska³ do³owych do budowy grobli zbiornika. Gospodarcze wykorzystanie odpadów przemys³owych wynosiæ bêdzie oko³o 1,5 mln ton.
Korzystna z punktu widzenia rodowiska i gospodarki inicjatywa Kopalni minimalizowania oddzia³ywania na otoczenie nie znajduje dotychczas zrozumienia wród instytucji
odpowiedzialnych za gospodarkê wodn¹. KWK Bogdanka S.A. deklaruje pe³ne wykonawstwo ogroblowania jak równie¿ wykup gruntów pod zbiornik a nastêpnie przekazanie w³acicielowi systemu Kana³u Wieprz-Krzna do eksploatacji. Zbiornik Szczecin nie powstanie
- z ewidentn¹ strat¹ dla wszystkich - gdy jedynie Kopalnia bêdzie orêdownikiem jego budowy a instytucje i podmioty powo³ane i utworzone dla prowadzenia gospodarki wodnej, zabezpieczenia potrzeb wodnych wszystkich u¿ytkowników zasobów, stymulacji produkcji
rolnej - bêd¹ wykazywa³y siê dotychczasow¹ postaw¹. Musimy wszyscy zrozumieæ, ¿e ta
koncepcja le¿y w interesie województwa lubelskiego.

3. Sposoby rekultywacji terenów zdegradowanych z wykorzystaniem
odpadów górniczych
Przed podjêciem decyzji o wykorzystaniu odpadów do celów rekultywacyjnych dok³adnie je przebadano zarówno pod wzglêdem w³aciwoci fizyko-chemicznych jak te¿
wp³ywu na rodowisko zw³aszcza na wody gruntowe.
Ogólna charakterystyka odpadów
Odpady pogórnicze pochodz¹ z wieku karboñskiego i wykszta³cone s¹ w postaci i³owców, mu³owców, piaskowców, utworów stigmariowych i ³upków przywêglowych.
Sk³ad petrograficzny odpadów powêglowych na przestrzeni lat nie uleg³ znacz¹cym
zmianom i kszta³tuje siê w sposób nastêpuj¹cy:
· I³owce  ok. 88 %;
· Mu³owce  ok. 5 %;
· Piaskowce + syderyt  ok.. 6,3 %;
· Przerosty  ok. 0,7 %.
Natomiast g³ównymi sk³adnikami mineralnymi s¹ minera³y ilaste:
· Kaolinit  30 %
· Illit  26 %
· Chloryt  4 %
· Kwarc  28 %
W niewielkich ilociach wystêpuj¹ te¿: skalenie, syderyt, piryt i wêgiel.
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Prowadzone od wielu lat analizy sk³adu chemicznego ska³y p³onnej obejmuj¹ce g³ówne zwi¹zki chemiczne, pierwiastki toksyczne i promieniotwórcze wskazuj¹ na sta³oæ sk³adu chemicznego w odpadowych materia³ach górniczych. Prowadzi to do jednoznacznego
wniosku, ¿e odpady górnicze nie s¹ toksyczne ani te¿ radioaktywne.
Sposoby rekultywacji i kierunki zagospodarowania
Rekultywacja po³¹czona z gospodarczym wykorzystaniem odpadów górniczych jest
powszechnie stosowana zarówno w Powiecie £êczyñskim jak równie¿ w powiatach s¹siednich. Nie zrekultywowane grunty wyrobisk po wyeksploatowanych kruszywach staj¹ siê
niemal od razu niezorganizowanymi wysypiskami odpadów z gospodarstw domowych okolicznych mieszkañców. S¹ to niebezpieczne odpady, gdy¿ zawieraj¹ min. zu¿yte akumulatory, opakowania po herbicydach, przeterminowane farby itp. Odpady takie stanowi¹ realne
zagro¿enie dla wód gruntowych oraz gleb. Rekultywowanie ska³¹ p³onn¹ gruntów wyrobiskowych zapobiega dewastacji terenu poprzez dzikie wysypiska a odpowiednio dobrana
obudowa biologiczna poprawia zdecydowanie walory estetyczne-krajobrazowe terenu.
Preferowanym kierunkiem zagospodarowania tak zrekultywowanych gruntów poeksploatacyjnych jest kierunek trawiasto-leny (np. ukopy: Ciechanki, Albertów, Zawadów,
£uszczów) lub tylko trawiasty z przeznaczeniem na pastwiska (Wólka Nadrybska).
Wieloletnie dowiadczenia w tym zakresie pozwalaj¹ twierdziæ, ¿e jest to w³aciwe
podejcie do rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych.
Wskazane by³oby aby samorz¹dy lokalne zapozna³y siê bli¿ej z t¹ metod¹ zagospodarowania odpadów pogórniczych i w swoich planach przewidzia³y rekultywacjê wszystkich
niezrekultywowanych dotychczas wyrobisk na swoim terenie, poprawiaj¹c w ten sposób
stan rodowiska naturalnego.
Rekultywacyjne zagospodarowanie odpadów górniczych w procesie rekultywacji jest
zarazem najprostsz¹ i najtañsz¹ metod¹ utylizacji, bez koniecznoci ich przetwarzania, a
powszechne jej stosowanie przyczynia siê do zagospodarowywania du¿ych iloci odpadów
pogórniczych.

4. Podsumowanie i wnioski
· Rekultywacja wodna jest nowatorskim rozwi¹zaniem w likwidacji deformacji terenu i

ze wszech miar korzystnym szczególnie dla zasobów przyrodniczych Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego. Powstaj¹ce w nieckach osiadania zbiorniki wodne bêd¹ spe³nia³y rolê bufora, bowiem bêd¹ zabezpieczaæ oddzia³ywanie eksploatacji wêgla na stosunki wodne w rejonie Polesia Lubelskiego.
· Wysoki uzysk odpadów pogórniczych, który towarzyszy eksploatacji wêgla zmusza Kopalniê Bogdanka do szukania nowych sposobów ich zagospodarowania. W procesie
rekultywacji zdegradowanych terenów powszechnie stosuje siê odpady górnicze,
zw³aszcza w I etapie  niwelacji terenu.
dr in¿. S. Stachowicz, mgr in¿. T. Kosiarski, mgr in¿. Z. Borchulski, mgr in¿. L. £yszczarz
Kopalnia wêgla Kamiennego Bogdanka S.A., 21-013 Puchaczów, Bogdanka
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S³awomir Durczyñski
REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
DZIA£ALNOCI¥ KOPALÑ WÊGLA KAMIENNEGO
1. Wprowadzenie
W ostatnich latach daje siê zauwa¿yæ znaczny postêp  ogólnie w problematyce gospodarki odpadami, a w tym równie¿ w zagospodarowaniu i sk³adowaniu a raczej lokowaniu na
powierzchni odpadów przemys³owych w tym powêglowych, czyli bardziej precyzyjnie 
ska³y p³onnej bêd¹cej produktem ubocznym w procesie wydobywania i wzbogacania urobku wêglowego. Tych odpadów (ska³y p³onnej) powstaje rocznie (wg. danych za 1999 r.)
oko³o 40 mln ton, a w zwi¹zku z postêpuj¹cym procesem ograniczania wydobycia wêgla i
likwidacji niektórych kopalñ czy ich czêci, iloæ ta bêdzie siê zmniejszaæ.
40 mln ton rocznie  to oznacza, ¿e ka¿dego dnia zaistnieje koniecznoæ ulokowania (i
to g³ównie na powierzchni) prawie 160 tys. ton ska³y p³onnej w sposób zgodny z zasadami
ochrony rodowiska, a wiêc zgodnie z opracowanymi projektami, zatwierdzonymi zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi w Polsce.
W lokowaniu ska³y p³onnej na powierzchni stosuje siê szereg ró¿nych technologii, co
zwi¹zane jest przede wszystkich z lokalnymi warunkami i mo¿liwociami, a tak¿e zwi¹zane
z iloci¹ lokowanego materia³u w jednostce czasu, jego charakterystyk¹ jakociow¹, stosowanym transportem oraz rodzajem obiektu budowanego przy pomocy ska³y p³onnej 
odpadów powêglowych.
Obecnie mo¿na stwierdziæ, ¿e nie powstaj¹ ju¿ zwa³owiska czyli tzw. ha³dy kamienia, a wszystkie obiekty, gdzie jest lokowana ska³a p³onna, s¹ budowlami in¿ynierskimi,
które docelowo musz¹ byæ tak przekszta³cone (czy utworzone), by stanowi³y wkomponowane w otoczenie sta³e elementy krajobrazu. Dotyczy to wszystkich obiektów od obwa³owañ rzek, wype³nieñ wyrobisk odkrywkowych, likwidowanych niecek po tzw. szkodach górniczych po sztucznie utworzone wzniesienia (obiekty nadpoziomowe). W wiêkszoci przypadków wykorzystuje siê obecnie dawne tereny by³ych zwa³owisk, gdzie poprzez ich przebudowê i rozbudowê doprowadza siê do pe³nej rekultywacji zdegradowanych terenów.

2. Technologie lokowania na powierzchni w aspekcie wymogów ochrony
rodowiska
W³aciwy dobór technologii lokowania na powierzchni odpadów powêglowych uzale¿niony jest od szeregu czynników wymuszaj¹cych, do których najczêciej nale¿¹:
 ustalony kierunek zagospodarowania terenu,
 okrelony obiekt in¿ynierski do wybudowania,
 ustalone szczególne wymagania zawarte w decyzjach administracyjnych w³adz lokalnych czy wojewódzkich,
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charakterystyka jakociowa materia³u, jego iloci i rodzaje,
specyfika lokalna i warunki terenowe przeznaczonego miejsca pod lokowanie,
warunki dowozu materia³u i rodzaj transportu z kopalni do miejsca ulokowania,
mo¿liwoci wykonawcze (mo¿liwoæ zastosowania np. bardzo nowoczesnego sprzêtu)
firmy realizuj¹cej obiekt,
 czas realizacji, w tym równie¿ mo¿liwoci techniczne zwi¹zane z zastosowaniem danej, w³aciwej technologii w stosunku do iloci dostarczanego dziennie materia³u,
 dostosowanie do ju¿ istniej¹cych warunków przy przebudowie czy rozbudowie dawnych (starych) obiektów.
Niezale¿nie jednak od zastosowanej technologii pewne parametry wymagane zasadami
ochrony rodowiska musz¹ byæ spe³nione, co niejednokrotnie sprawia, ¿e czêsto znacznym
kosztem musz¹ byæ wprowadzone dodatkowe prace prewencyjne czy zabezpieczaj¹ce i co
nie zawsze spotyka siê z aprobat¹ tak inwestora jak i wykonawcy robót na obiekcie.
Wymagane parametry o których wspomniano powy¿ej to przede wszystkim:
 zastosowanie prewencji po¿arowej czyli uniemo¿liwienie powstawania samozagrzewania i samozapalenia materia³u w obiekcie,
 zdecydowane ograniczenie mo¿liwoci wymywania chlorków i siarczanów z ulokowanego materia³u przez wody infiltruj¹ce przez obiekt poprzez stosowanie cis³ego re¿imu technologicznego w³aciwego zagêszczania i uszczelniania,
 ograniczenie do minimum pylenia materia³u na obiekcie w trakcie jego transportu i
lokowania,
 ograniczenie ha³asu w trakcie prowadzenie robót,
 zabezpieczenia przez erozj¹ powierzchniow¹ skarp i zboczy powodowanej sp³ywaj¹cymi wodami, g³ównie z opadów nawalnych,
 wprowadzenie odpowiedniej gospodarki wod¹ na obiekcie, przede wszystkim poprzez
jej retencjonowanie w ca³oci,
 wprowadzenie w³aciwej dla danego obiektu rekultywacji szczegó³owej  biologicznej.
Aby sprostaæ zadaniom stawianym wy¿ej dobiera siê technologie robót dla danego obiektu, przy czym najczêciej jest to kompilacja wielu metod stosowanych równoczenie oraz
zmieniaj¹cych siê w miarê postêpu robót czy zmiany warunków.
2.1. Technologie (metody) prewencji po¿arowej w obiektach budowanych z odpadów przemys³owych
Mo¿liwoæ samozapalenia siê materia³u jakim s¹ odpady powêglowe jest w ka¿dym
przypadku jego lokowania bardzo prawdopodobna, o ile nie zostan¹ podjête rodki zaradcze od samego pocz¹tku budowania danego obiektu.
To, ¿e nie wszystkie zwa³owiska gdzie nie stosowano do tej pory metod prewencji
po¿arowej powstawa³y bez wyst¹pienia (lub bez po prostu ich stwierdzenia) samozagrzañ i
samozap³onu nie oznacza, ¿e takiego zagro¿enia nie by³o. W pewnych okolicznociach,
przy korzystnej charakterystyce materia³u odpadowego, w po³¹czeniu z przypadkowo zastosowan¹ metod¹ lokowania, mog³y zostaæ stworzone samoczynnie warunki prewencji,
które nie doprowadzi³y do samozagrzewania.
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By mog³o powstaæ zagro¿enie po¿arowe obiektu gdzie lokuje siê odpady powêglowe,
musz¹ byæ spe³nione trzy podstawowe warunki, a mianowicie:
a) Musi wystêpowaæ materia³ palny, w tym przypadku wêgiel w odpowiedniej (podwy¿szonej ale nie koniecznie) iloci o charakterystyce umo¿liwiaj¹cej szybki proces
powierzchniowego utleniania,
b) Musi byæ wystarczaj¹cy dop³yw tlenu (powietrza) do wnêtrza obiektu,
c) Musz¹ zaistnieæ korzystne warunki akumulacji ciep³a.
Dowiedziono, ¿e eliminacja tylko jednego z wy¿ej wymienionych warunków spowoduje, ¿e zagro¿enie po¿arowe zostanie wyeliminowane.
Warunek pierwszy ( a ) jest praktycznie niezwykle trudny, a wrêcz niemo¿liwy do
eliminacji. Odpady powêglowe zawieraj¹ zawsze od kilku do kilkunastu procent wêgla (czêci
palnych), który jest pozosta³oci¹ albo po wzbogacaniu urobku surowego albo wystêpuje w
formie drobnych przewarstwieñ, laminat, zrostów czy pasemek w ska³ach towarzysz¹cym
pok³adom wêgla, g³ównie w i³owcach i mu³owcach, które z kolei stanowi¹ w³anie g³ówny
materia³ odpadowy. W zale¿noci od rodzaju wystêpuj¹cego wêgla i jego aktywnoci w
stosunku do tlenu z powietrza czy wody, ju¿ nieraz kilku procentowa jego zawartoæ w
odpadach (w skale p³onnej) mo¿e stanowiæ zagro¿enie po¿arowe. W pewnych przypadkach
np. domieszanie do materia³u odpadowego (ska³y p³onnej) innych inertnych (niepalnych)
materia³ów mo¿e spowodowaæ, ¿e stosunek ilociowy wêgla w obiekcie stanie siê o tyle
mniejszy, ¿e równie¿ nie dojdzie do samozagrzewania.
Warunek drugi ( b )  Uniemo¿liwienie lub nawet tylko znaczne utrudnienie dostêpu
powietrza do wnêtrza obiektu jest mo¿liwe do spe³nienia i ten w³anie parametr jest podstawowym we wszystkich metodach (technologiach) prowadz¹cych do wprowadzania prewencji po¿arowej.
Warunek trzeci ( c )  praktycznie równie¿ nie do wyeliminowania ze wzglêdu na du¿e
iloci materia³u do ulokowania w krótkim czasie. S¹ to iloci siêgaj¹ce nawet do kilkunastu
tysiêcy ton dziennie. W niektórych przypadkach, gdzie iloæ lokowanego dziennie materia³u liczona jest w dziesi¹tkach czy nawet setkach ton, mo¿liwe jest usypywanie ma³ych pryzm
na wiêkszym terenie i ich le¿akowanie przez okres co najmniej roku. W tym czasie nastêpuje czêciowe utlenienie przypowierzchniowe substancji wêglowej z równoczesnym, szybkim odprowadzeniem ciep³a. Taki materia³ nie bêdzie ju¿ stanowi³ zagro¿enia.
Jak wiadomo, wszystkie technologie prewencji po¿arowej opieraj¹ siê na metodach
eliminowania dostêpu powietrza do wnêtrza obiektu. Generalnie stosowane s¹ metody zagêszczania materia³u i doszczelniania.
Dlaczego zagêszczanie i dlaczego uszczelnianie? Mo¿e wystarczy albo jedno albo drugie? Czy wystarczy samo uszczelnienie? A mo¿e tylko samo zagêszczenie?
Na powy¿sze pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi aczkolwiek w niektórych przypadkach lokowania ska³y p³onnej, ze wzglêdów technicznych nie mo¿na stosowaæ zagêszczenia sprzêtem mechanicznym (walce wibracyjne) ale zawsze jaka forma zagêszczania
nast¹piæ musi.
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Punktem wyjciowym w problemie zagêszczania i uszczelniania jest sam materia³ podlegaj¹cy lokowaniu na danym obiekcie. Dobre efekty zagêszczenia z równoczesnym uszczelnieniem mo¿na uzyskaæ tylko wtedy gdy sk³ad ziarnowy lokowanego materia³u jest odpowiednio zró¿nicowany i wystêpuje w odpowiednich proporcjach a dodatkowo sam materia³
musi zawieraæ du¿¹ iloæ czêci ilastych (najlepiej do oko³o 80%). Materia³ o powy¿szych
parametrach zdarza siê wród odpadów powêglowych, które by³y le¿akowane przez okres
co najmniej 1 roku lub materia³ do wbudowania w dany obiekt jest pobierany ze starego
zwa³owiska. Dowiadczenia w tym wzglêdzie s¹ ju¿ spore, szereg obiektów budowanych z
takiego w³anie materia³u (obwa³owania rzek Wis³y i Pszczynki, budowa obwodnicy Piekar
l¹skich itp.) jak wykaza³y badania osi¹gnê³y wskanik zagêszczenia nawet powy¿ej 1, a
wspó³czynnik przepuszczalnoci dla wody K wynosi³ 10-8m/s. Natomiast przy zastosowaniu materia³u wie¿ego mo¿na uzyskaæ wysoki wskanik zagêszczenia rzêdu 0,98  1,0 i
czasem wiêcej, a wspó³czynnik przepuszczalnoci K nie przekroczy 10-5m/s, co jest wynikiem niezadowalaj¹cym.
W praktyce, chc¹c uzyskaæ wysoki wskanik zagêszczenia, powy¿ej 0,95 oraz dobry
wspó³czynnik K rzêdu 10-7  10-8 m/s nale¿y stosowaæ 20-30 procentow¹ domieszkê materia³u bardzo drobnoziarnistego, ilastego, do materia³u grubo i rednioziarnistego oraz
zastosowaæ pracê walca wibracyjnego o odpowiednio dobranych parametrach wibracji, ciê¿aru i iloci przejazdów po tym samym ladzie.
Jak wspomniano ju¿ wy¿ej w przypadku gdzie ze wzglêdów technicznych nie mo¿e zastosowaæ walca wibracyjnego stosuje siê inne metody zagêszczania i uszczelniania. Tak
jest np. w przypadku lokowania materia³u odpadowego (ska³y p³onnej z kopalñ) na obiekcie
centralnym MACZKI-BÓR. Materia³ jest tam dowo¿ony wagonami samowy³adowczymi i
wysypywany do rowu odbiorczego, z którego koparko-zwa³owarka, czerpakiem ko³owym
pobiera materia³ i systemem przenoników tamowych usypuje z wysokoci oko³o 40 m
przedzwa³. Poprzez zrzucenie z du¿ej wysokoci materia³u nastêpuje jego samoczynne zagêszczenie (oczywicie tylko do pewnego stopnia). Tym samym sposobem zrzuca siê te¿
co pewien czas materia³ inertny w postaci glin piaszczystych uzyskiwanych z nadk³adu i
przewarstwieñ z³o¿a piasków które Kopalnia Maczki-Bór równie¿ eksploatuje. W wytworzony w¹wóz, pomiêdzy usypan¹ skarp¹ i przedzwa³em wprowadza siê pulpê wodn¹ z popio³ów elektrownianych (tzw. emulgat) gdzie nastêpuje penetracja bardzo drobnoziarnistego
materia³u w pustki miêdzyziarnowe co w konsekwencji powoduje dobre uszczelnienie korpusu obiektu a wiêc niedopuszczenie powietrza do jego wnêtrza, co jest z kolei skuteczn¹
prewencj¹ po¿arow¹.
2.2. Ograniczenie mo¿liwoci wymywania chlorków i siarczanów
Wszystkie metody i technologie stosowane w ramach prewencji po¿arowej s¹ zbie¿ne
z równoczesnym ograniczeniem infiltracji wód opadowych i gruntowych przez korpus obiektu budowanego z odpadów powêglowych. W³aciwe uszczelnienie obiektu poprzez wype³nienie pustek miêdzyziarnowych materia³em drobnoziarnistym pochodz¹cym z rozk³adu
erozyjnego i³owców i mu³owców, b¹d wprowadzanego dodatkowo do lokowanego materia³u, nastêpnie zagêszczenie (najlepiej walcem wibracyjnym) do wartoci  w zale¿noci
od lokalnej potrzeby  w granicach od 0,92 do 0,95 lub wiêcej, spowoduje, ¿e proces wy-
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mywania soli z materia³u odpadowego bêdzie tak spowolniony, ¿e stanie siê praktycznie
zauwa¿alny w bardzo nieznacznym stopniu.
Oprócz uszczelniania i zagêszczania materia³u w miejscu ulokowania ska³y p³onnej
stosuje siê jeszcze inne metody blokuj¹ce powstawanie wymywania siarczanów. Tam gdzie
charakterystyka jakociowa materia³u opadowego wykazuje np. podwy¿szon¹ zawartoæ
siarki, g³ównie pirytowej (powy¿ej 1%) w zasadzie wymagane jest alkalizowanie materia³u
poprzez dodawanie lub przewarstwianie innymi materia³ami (najlepiej odpadowymi) o odczynie alkalicznym a s¹ to najczêciej popio³y lotne z energetyki lub odpady wapienne i
dolomityczne ró¿nego rodzaju.
Z ograniczeniem wymywania soli z materia³u odpadowego wi¹¿e siê równie¿ ca³oæ
gospodarki wod¹ w zwa³owisku oraz zagadnienia rekultywacji biologicznej.
2.3. Ograniczenie zapylenia i ha³asu w trakcie prowadzenia robót zwi¹zanych z budow¹ obiektu z odpadów powêglowych
Te zagadnienia nie maj¹ zasadniczego znaczenia oraz wp³ywu na rodowisko w takim
stopniu by mo¿na mówiæ o zagro¿eniu czy nawet uci¹¿liwoci.
Obiekty budowane z odpadów powêglowych a wiêc zwa³owisko czy inne budowle typu
in¿ynierskiego czy niwelacyjnego prowadzone s¹ w zasadzie na terenach peryferyjnych,
najczêciej znacznie oddalone od zabudowy mieszkalnej.
Pylenie w trakcie robót ma znaczenie dla pracuj¹cej tam za³ogi i powinno byæ mo¿liwie ograniczane. Problem pylenia wystêpuje w zasadzie tylko w okresie suszy i silnych
wiatrów i pochodzi z nastêpuj¹cych róde³, kolejno wg uci¹¿liwoci:
· pylenie na trasie dowozowej przy transporcie ko³owym  drogami technologicznymi
ju¿ na obiekcie. Pylenie wznieca przeje¿d¿aj¹cy pojazd. Stosuje siê tutaj w miarê potrzeby mniej lub wiêcej intensywne zraszanie dróg beczkowozem,
· pylenie przy roz³adunku z wagonów lub samochodów. Czasem stosuje siê zraszanie
wod¹ ale najczêciej zapylenie jest krótkotrwa³e o ma³ym zasiêgu,
· pylenie w trakcie przemieszczania materia³u na obiekcie przy pomocy spychaczy, wtedy kiedy materia³ jest suchy.
Problemy pylenia w znacznie mniejszym stopniu wystêpuj¹ (poza dowozem) w czasie
prac z materia³em wie¿ym, który najczêciej jest wilgotny (oko³o 80% materia³u pochodzi z zak³adu przeróbczego gdzie technologie wzbogacania wi¹¿¹ siê z u¿ywaniem wody).
Najwiêksze zapylenie, bardzo trudne do opanowania pochodzi z robót rekultywacyjnych na obiektach starych, przepalonych i bêd¹cych jeszcze aktywnymi termicznie.
Ha³as na obiektach zwa³owych pochodzi wy³¹cznie od pracuj¹cych maszyn i transportu. W koniecznych przypadkach ogranicza siê czas prac sprzêtu tylko do pory dziennej oraz
stosuje siê urz¹dzenia wyciszaj¹ce na uk³adach wydechowych maszyn.
Problemy zapylenia i ha³asu s¹ ka¿dorazowo analizowane i monitorowane na obiektach, s¹ te¿ przedmiotem ustosunkowania siê ka¿dorazowo w ocenach oddzia³ywania na
rodowisko  wymaganych obligatoryjnie dla ka¿dego obiektu budowanego czy przebudowywanego jako ¿e obiekty te stosuj¹c odpady powêglowe s¹ kwalifikowane jako mog¹ce
pogorszyæ stan rodowiska.
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2.4. Gospodarowanie wod¹ na obiekcie i zabezpieczenia przed erozj¹ skarp i zboczy
W³aciwa gospodarka wod¹ na obiekcie a szczególnie w przypadkach obiektów nadpoziomowych jest niezwykle wa¿n¹ i istotn¹ spraw¹ przede wszystkim w aspekcie póniejszego zagospodarowania obiektu.
Jest to zagadnienie ci¹gle jeszcze niedoceniane przez wielu inwestorów i wykonawców prac, a tak¿e projektantów.
Za³o¿enie generalne powinno byæ takie, by ca³oæ wód opadowych (nawet z opadów
nawalnych) retencjowaæ na obiekcie. Takie za³o¿enie jest mo¿liwe do zrealizowania - najnowsze projekty techniczne obiektów budowanych z opadów powêglowych posiadaj¹ ju¿
takie rozwi¹zania.
Poniewa¿ w za³o¿eniu rekultywacji technicznej, a wiêc formowaniu bry³y obiektu zak³ada siê dobre zagêszczenie i uszczelnienie materia³u w korpusie obiektu, miêdzy innymi
po to by woda nie przesi¹ka³a przez korpus i by nie dochodzi³o do wymywania niekorzystnych substancji, zatem ca³oæ wód opadowych musi zostaæ przejêta przez wydzielone powierzchnie obiektu i przez niezagêszczon¹, luno usypan¹ przypowierzchniow¹ warstwê.
Ewentualny, chwilowy nadmiar wody powinny przyj¹æ pó³ki technologiczne i rowy opaskowe u podnó¿a obiektu  przewa¿nie jako ch³onne  parownikowe oraz specjalnie projektowane oczka wodne na obiekcie.
W zale¿noci od ustalonego kierunku zagospodarowania obiektu projektant mo¿e przewidywaæ w oparciu o wieloletnie dane meteorologiczne maksymalne iloci wód opadowych dla danego rejonu i wyliczyæ mo¿liwoæ retencji na obiekcie, oczywicie z kilkakrotnym zapasem bezpieczeñstwa.
W obiektach nadpoziomowych przeznaczonych pod zalesienie i zakrzewienie wymagana jest przypowierzchniowa warstwa luno usypanego materia³u. Warstwa to oko³o 1,52,0 m mi¹¿szoci przy kierunku zagospodarowania lenym i 0,5-1,0 m przy zakrzewieniach. W warstwie tej rozwijaæ siê bêdzie system korzeniowy a¿ do natrafienia na warstwê
dobrze zagêszczonego korpusu obiektu.
System korzeniowy bêdzie siê wtedy rozprzestrzenia³ poziomo i nie uszkodzi warstwy
g³êbszej czyli nie spowoduje dotlenienia na g³êbokoci rzêdu 3-3,5 m gdzie jak stwierdzono badaniami najczêciej rozpoczynaj¹ siê procesy samozagrzewania i samozapalenia.
Ta niezagêszczona warstwa przejmuje te¿ czêciowo rolê retencyjn¹ dla wilgoci, co
umo¿liwia odpowiedni wzrost drzew i krzewów po dojciu ich do pe³nego rozwoju.
S³aby wzrost rolinnoci na obiektach nadpoziomowych, du¿a iloæ wypadów i obumierania czy kar³owacenia nasadzeñ bierze siê st¹d, ¿e w pewnym okresie ich wegetacji zaczyna brakowaæ wilgoci, a system korzeniowy nie jest w stanie dosiêgn¹æ do wód gruntowych.
Wodê na obiekcie mo¿na zatrzymaæ poprzez:
 luno usypan¹ przypowierzchniow¹ warstwê,
 zaprojektowanie doæ obszernych wierzchowin obiektów z lekkim podniesieniem ich
krawêdzi uniemo¿liwiaj¹cych sp³yw wód,
 wczesne wprowadzenie zieleni, korzystne jest obsiewane trawami na pocz¹tku a póniej dodatkowo wprowadzaæ zadrzewienia i zakrzewienia. To oczywicie podra¿a koszty rekultywacji szczegó³owej ale daje dobre efekty na przysz³oæ,
 zaprojektowanie pó³ek technologicznych i tarasów nachylonych lekko do stoku i o
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bardzo ma³ym spadzie z zastosowaniem nawet odcinków poziomych.

 zaprojektowanie oczek wodnych zbieraj¹cych i zatrzymuj¹cych sp³ywaj¹ce wody z

pó³ek,

 zaprojektowanie u podnó¿a obiektu rowów ch³onnych - parownikowych dla ewentual-

nego przejêcia nadmiaru wód sp³ywaj¹cych z pó³ek technologicznych i pierwszej, najni¿szej skarpy.

Wed³ug paroletnich ju¿ obserwacji, obiekty wykonane z uwzglêdnieniem powy¿ej opisanych zasad utrzymuj¹ zewnêtrzne rowy opaskowe w stanie suchym.
2.5. Rekultywacja biologiczna obiektów rekultywacyjnych i zwa³owych
Zazielenienie obiektów wybudowanych z odpadów powêglowych (ska³y p³onnej) jest
czynnoci¹ wieñcz¹c¹ budowê obiektu i powoduje, ¿e dany obiekt staje siê trwa³ym elementem krajobrazu i rodowiska.
Wprowadzenie rekultywacji biologicznej (nazywanej szczegó³ow¹) powinno byæ poprzedzone bardzo wnikliw¹ analiz¹ zastosowanych gatunków rolin, traw, krzewów i drzew.
Niew³aciwy dobór rolin mo¿e powodowaæ zniszczenie nasadzeñ nawet po kilku latach
ich wegetacji, co zwi¹zane jest z du¿ymi stratami i ponownymi kosztami.
Preferowany czêsto przez w³adze terenowe leny kierunek rekultywacji jest doæ ryzykowny. W warunkach zwa³owiska czy innego obiektu budowanego z odpadów powêglowych nigdy nie powstanie las z prawdziwego zdarzenia a na pewno nie bêdzie to las produkcyjny, daj¹cy odpowiedni uzysk drewna. Kierunkiem obecnie preferowanym jest urz¹dzenie na obiektach zwa³owisk terenów rekreacyjnych z zakrzewieniem i zadrzewieniem typu
parkowego (zieleñ uporz¹dkowana).
Strome zbocza i skarpy nale¿y bezwzglêdnie zadarniæ, najlepiej coraz to powszechniej
stosowan¹ metod¹, hydroobsiewu. Dla zró¿nicowania i uatrakcyjnienia terenu wprowadza
siê nasadzenia kêpami krzewów i drzew, przy czym na skarpach tylko krzewy i to w czêci
dolnej (przy, czy nad pó³k¹). Nasadzenia drzew stosuje siê na wierzchowinach, wiêkszych
tarasach i ³agodnych zboczach. Niezwykle wa¿nym elementem rekultywacji biologicznej
jest pielêgnacja i nawo¿enie, szczególnie w okresie pierwszych lat wegetacji. Najmniej
zabiegów pielêgnacyjnych wymagaj¹ trawy. Nowoczesne obsiewy z specjalnym doborem
mieszanek nie wymagaj¹ koszenia a tylko w drugim i trzecim roku wegetacji wzmocnienia
wysiewów nawozem azotowym.

3. Warunki rekultywacji technicznej w budowie obiektów z wykorzystaniem odpadów powêglowych (ska³y p³onnej)
Pod nazw¹ rekultywacja techniczna rozumie siê ca³y proces tworzenia czy budowy, a tak¿e i przebudowy obiektu powstaj¹cego na podstawie odpowiedniego projektu
technicznego, uzgodnionego i zatwierdzonego wraz z ustalonymi warunkami budowy.
Rekultywacja techniczna to praktycznie budowa bry³y obiektu do jego docelowego
kszta³tu z u¿yciem i wykorzystaniem odpowiedniego nowoczesnego sprzêtu i nowoczesnych technologii realizacji tego typu obiektów.
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Uwarunkowania budowy obiektów z odpadów powêglowych podano ju¿ powy¿ej, natomiast same roboty techniczne musz¹ jeszcze uwzglêdniaæ takie elementy jak:
 uszczelnienie pod³o¿a,
 ukierunkowanie sp³ywu wód,
 ekranowanie wzd³u¿ granic je¿eli zachodzi taka potrzeba wynikaj¹ca z badañ geologicznych i hydrogeologicznych,
 uk³adanie i uszczelnianie materia³u skalnego warstwami z prowadzeniem zagêszczenia
w warstwach nie przekraczaj¹cych 1 m mi¹¿szoci,
 wprowadzenie do pracy na obiekcie nowoczesnych, wydajnych, oszczêdnych i wyciszonych maszyn,
 sta³y monitoring prowadzonych prac,
 realizacjê obiektu od granic z bie¿¹co postêpuj¹c¹ rekultywacj¹ szczegó³ow¹.
Nieco inne warunki spe³niane byæ musz¹ lub tylko spe³niane byæ mog¹ w przypadkach
rekultywacji czy przebudowy starych zwa³owisk, czêsto zapo¿arowanych. W zale¿noci od
rodzaju obiektu, jego wielkoci i lokalizacji wprowadza siê ró¿ne technologie wg indywidualnych rozwi¹zañ.
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Krzysztof Boroñ, Ewelina Zaj¹c, S³awomir Klatka
REKULTYWACJA TERENU SK£ADOWANIA ODPADÓW
KZS SOLVAY W KRAKOWIE
1. Wstêp
Rozwój przemys³u spowodowa³ powstawanie du¿ych iloci odpadów poprodukcyjnych,
gromadzonych s¹ na sk³adowiskach, wymagaj¹cych odpowiedniego zagospodarowania. Tak¹
ga³êzi¹ przemys³u jest przemys³ chemiczny. Degraduje on gleby i wody (podstawowe elementy biotopu) oraz zanieczyszcza atmosferê. By³e Krakowskie Zak³ady Sodowe Solvay
do roku 1990 by³y niezwykle uci¹¿liwe dla rodowiska. Krajobraz jaki po sobie pozostawi³y to ska¿ony teren fabryczny oraz oko³o 70 ha tzw. bia³ych mórz czyli osadników szlamów posodowych i zanieczyszczona rzeka Wilga. Prace nad stworzeniem szybkiej i skutecznej metody rekultywacji rodowiska rozpoczêto w koñcowej fazie eksploatacji Zak³adów. Od czasu przeprowadzenia rekultywacji gruntu, stan rodowiska uleg³ widocznej poprawie, niemniej jednak problem zagospodarowania terenu zajêtego przez stawy osadowe
wci¹¿ nie zosta³ jednoznacznie rozwi¹zany
Praca niniejsza ma na celu ocenê efektywnoci rekultywacji terenu sk³adowania odpadów posodowych Krakowskich Zak³adów Sodowych Solvay.

2. Charakterystyka obiektu
Krakowskie Zak³ady Sodowe Solvay powsta³y w 1901 roku, kiedy to w³adze odrêbnego wówczas miasta Podgórze wyda³y pozwolenie na budowê fabryki sody pod nazw¹
B&W Liban - Fabryka Produktów Chemicznych w Podgórzu. Lokalizacja fabryki podyktowana by³a wzglêdami praktycznymi i ekonomicznymi. Podstawowym aspektem by³a
dostêpnoæ surowców tj. kamienia wapiennego z kamienio³omu Zakrzówek, soli kamiennej
ze z³ó¿ wystêpuj¹cych w Wieliczce oraz wody z rzeki Wilgi i potoku Urwisko [Ma³ecki
1997]. Kwestia wp³ywu funkcjonowania zak³adu na rodowisko przyrodnicze w tym,
jak i w wielu podobnych przypadkach z tamtego okresu, nie stanowi³a o byæ albo nie
byæ inwestycji.
Przez 90 lat swojego istnienia KZS Solvay przesz³y wszystkie koleje rozkwitu i
upadku. W okresie najwiêkszego rozwoju dawa³y zatrudnienie ponad 2 tys. osób. Produkowa³y 600 ton sody surowej, 220 ton sody kaustycznej i 50 tys. m3 odpadów na
dobê [Miecznikowski 1995]. Poza sod¹ kalcynow¹ i kaustyczn¹, które by³y podstawowymi wyrobami KZS, zak³ad produkowa³ równie¿ m.in. salmiak, dwutlenek wêgla oraz
produkty na bazie odpadów np. wêglan wapnia, czy kredê nawozow¹. Soda produkowana
by³a metod¹ Solvaya, która charakteryzowa³a siê wysok¹ odpadowoci¹ [Ma³ecki 1997].
Odpady gromadzono w charakterystycznych zbiornikach naziemnych zwanych bia³ymi morzami.
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Osadniki szlamów posodowych zlokalizowano w po³udniowo - zachodniej czêci Krakowa, w dzielnicy Podgórze pomiêdzy ulicami Mylenick¹ i Podmok³¹, a lini¹ kolejow¹.
Bezporednie otoczenie stawów osadowych stanowi¹ zespo³y mieszkaniowe.
Stawy osadowe zlokalizowane s¹ w dolinie rzeki Wilgi, której koryto ze wzglêdu na
pierwotnie niedogodne po³o¿enie zosta³o przesuniête w kierunku zachodnim. Stanowi¹ one
trzy kompleksy po³o¿one po obu stronach rzeki. Starszy znajduje siê po lewej stronie (osadniki nr 1-6), a m³odsze po prawej (osadniki nr 7 - 19 z nadbudowywanymi stawami nr 21 25). Schemat rozmieszczenia osadników przedstawia rys. 1. Ca³kowita powierzchnia stawów i terenów do nich przyleg³ych wynosi 88,3 ha, a szacunkowa objêtoæ zawartych w
nich odpadów oko³o 5 000 000 Mg.
Budowê osadników rozpoczêto w trakcie modernizacji fabryki w latach 1924 - 1934 w
celu m.in. gromadzenia odpadów oraz zabezpieczenia utrzymania ci¹g³oci produkcji [Pa³ka, Sanecki 1992]. Wszystkie osadniki budowano metod¹ Solvaya, która polega³a na usuniêciu humusu w miejsce grobli, utworzeniu rowu opaskowego odprowadzaj¹cego odcieki
z osadników, zbudowaniu torów kolejki s³u¿¹cej do dowozu materia³u do budowy grobli,
utworzeniu systemu rur s³u¿¹cego do zalewania osadników.
Stawy osadowe nie zosta³y odizolowane od naturalnego pod³o¿a warstw¹ uszczelniaj¹c¹, st¹d istnieje mo¿liwoæ ska¿enia wód gruntowych przez wody odciekowe infiltruj¹ce
do gruntu. Szlamy poprodukcyjne kierowano do stawów transportem hydraulicznym. W
latach osiemdziesi¹tych rocznie odprowadzano na nie 14 - 16 mln. ton odpadów, zawieraj¹cych w swoim sk³adzie wêglan wapnia (CaCO3) z domieszk¹ siarczanu wapnia (CaSO4) i
krzemionki (SiO2) w postaci drobnokrystalicznej zawiesiny w roztworze chlorku wapnia

Rys. 1. Rozmieszczenie osadników KZS Solvay w Krakowie
I, II, III  wydzielone kompleksy osadników
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(CaCl2) i wody. Wznoszenia stawów dokonywano warstwowo wy³¹czaj¹c kolejne osadniki
z zalewania na okrelony czas potrzebny do sedymentacji i odprowadzenia cieczy spod
osadu za pomoc¹ systemu drena¿owego.
Po wype³nieniu zamkniêtego obwa³owania wznoszono kolejne obwa³owanie na koronie i obrze¿u istniej¹cego osadnika. Obwa³owania budowano z materia³ów odpadowych jak
¿u¿el, popio³y paleniskowe, nieprzepa³y kamienia wapiennego [Pa³ka, Sanecki 1992].
Trudnoci w pozyskaniu przestrzeni pod utworzenie nowych osadników sk³oni³y w latach siedemdziesi¹tych do szukania innych rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na wykorzystanie istniej¹cych terenów zajmowanych przez stawy. Zaproponowano dwa sposoby umo¿liwiaj¹ce
dalsze sk³adowanie szlamów posodowych. Pierwszy z nich polega³ na wybieraniu starych,
ods¹czonych osadów i rozplantowaniu ich na powierzchni istniej¹cych stawów, a nastêpnie
wype³nieniu powsta³ej w ten sposób przestrzeni odpadami z bie¿¹cej produkcji. Ten rodzaj
eksploatacji prowadzony by³ na osadnikach nr 1 - 6, 7 - 15 i 16 - 18, co wyjania zró¿nicowanie wiekowe osadu na tych samych poziomach. Sposób drugi polega³ na budowie nowych obwa³owañ na powierzchni starych stawów, co pozwala³o na uzyskanie dodatkowej
objêtoci u¿ytkowej. W ten sposób na osadnikach nr 7 - 13 nadbudowano osadniki nr 21 25, a przebudowie uleg³y stawy 14 i 15.
Stawy osadowe nr 1 - 6 stanowi¹ najstarszy kompleks (nr I) osadników o powierzchni
oko³o 130 tys. m2 , gdzie do roku 1971 sk³adowano odpady spiêtrzone do wysokoci 10 14 m ponad teren. W zachodniej czêci osadników sk³adowano ¿u¿el i nieprzepa³y kamienia wapiennego, które na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych rozplantowano, pokryto warstw¹
humusu, a nastêpnie obsiano traw¹. Kompleks stawów nr II (osadniki 7  15) z nadbudowanymi stawami 21 -25 zajmuje powierzchniê oko³o 400 tys. m2 a wysokoci¹ siêga 24,0 27,5 m. Nadbudowane w latach siedemdziesi¹tych stawy nr 21 - 25 eksploatowano jeszcze
w maju 1991 roku, a zrekultywowane zosta³y na prze³omie lat 1994/95. Powierzchnia gruTabela 1. Charakterystyka wydzielonych kompleksów osadników
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py osadników nr 16 - 18 (kompleks III) wynosi oko³o 82 tys. m2. Staw nr 18 zosta³ wy³¹czony z eksploatacji w roku 1973, podczas gdy osadniki nr 16 i 17 zalewano sporadycznie
do roku 1990 wype³niaj¹c powsta³y w nich menisk spowodowany konsolidacj¹ osadu.
Charakterystykê wydzielonych kompleksów osadników zamieszczono w tabeli nr 1. Odcieki ze stawów osadowych, wykazuj¹ce ponadnormatywne zasolenie wywo³ane przede
wszystkim obecnoci¹ chlorków, odprowadzano rowami opaskowymi do klarownika znajduj¹cego siê po pó³nocnej stronie kompleksu stawów nr 21 - 25. Czêæ wody z klarownika
ponownie wprowadzano do obiegu produkcyjnego, a czêæ odprowadzano bezporednio do
rzeki Wilgi, co by³o przyczyn¹ jej degradacji [Pa³ka, Sanecki 1992].
Niezwyk³a uci¹¿liwoæ KZS Solvay pocz¹wszy od koñca lat siedemdziesi¹tych wywo³ywa³a szereg protestów i dyskusji. Efektem tego by³o podjêcie decyzji o postawieniu
zak³adu w stan likwidacji z dniem 11 sierpnia 1989 roku.

3. Rekultywacja terenu stawów osadowych
3.1. Rekultywacja techniczna
Ca³kowite zaprzestanie produkcji KZS Solvay nast¹pi³o w koñcu 1990 roku. Zgodnie
z decyzjami podjêtymi przez w³adze administracyjne miasta Krakowa zak³ad zosta³ zobowi¹zany m.in. do rekultywacji terenu stawów osadowych.
Obszar zajmowany przez stawy osadowe wraz z terenami pozostaj¹cymi pod ich wp³ywem, który wymaga³ rekultywacji wynosi³ 84,65 ha. Prace rekultywacyjne rozpoczêto w
roku 1989, a zakoñczono w czerwcu 1995 roku. Polega³y one na rozplantowaniu grobli
oddzielaj¹cych poszczególne osadniki, wzmocnieniu skarp, nawiezieniu i rozplantowaniu
warstwy nadk³adu glebowego oraz obsianiu mieszank¹ traw powierzchni i skarp stawów.
Mo¿na szacowaæ, i¿ na teren stawów nawieziono oko³o 35 tys. m3 materia³ów wzmacniaj¹cych skarpy i oko³o 150 tys. m3 ziemi na powierzchniê osadników. Rodzaj przeprowadzonych zabiegów rekultywacyjnych na poszczególnych kompleksach osadników zamieszczono w tabeli 1. Natomiast w tabeli 2 i tabeli 3 zamieszczono fizyczne i fizykochemiczne
w³aciwoci osadu i nadk³adu glebowego dla wybranych osadników. Analiza sk³adu granuTabela 2. rednie w³aciwoci fizyczne i fizykochemiczne osadu dla wybranych osadników
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Tabela 3. rednie w³aciwoci fizyczne i fizykochemiczne nadk³adu dla wybranych osadników
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lometrycznego wskazuje, ¿e w u¿ytej do rekultywacji warstwie gleby przewa¿a glina ciê¿ka, glina rednia i py³ gliniasty. Materia³ nawieziony posiada du¿e zró¿nicowanie przestrzennie sk³adu granulometrycznego, poniewa¿ pochodzi³ on z terenów poza osadnikami, czêsto
z wykopów budowlanych. Osad zdeponowany poni¿ej warstwy nawiezionej gleby zakwalifikowany zosta³ jako py³ zwyk³y. Ró¿nice w uziarnieniu odpadów wynikaj¹ z niejednorodnoci materia³u zrzutowego oraz z faktu, ¿e osadzanie materia³u na osadnikach nastêpowa³o w wyniku sedymentacji. Ten rodzaj dystrybucji cz¹stek powoduje, ¿e grubszy materia³
gromadzi³ siê w pobli¿u wylotów zrzutowych. Wartoci gêstoci objêtociowej nawiezionej warstwy gleby s¹ zbli¿one do wartoci rednich spotykanych w wiêkszoci gleb mineralnych. Wartoci gêstoci objêtociowej dla osadu s¹ ni¿sze, co wynika z tego i¿ osad
charakteryzuje siê budow¹ mikroagregatow¹ nie za elementarn¹ jak wiêkszoæ gleb mineralnych. Wartoæ pHH2O w nawiezionej warstwie gleby by³a zbli¿one do obojêtnego aby w
miarê przesuwania siê w dó³ profilu osi¹gaæ wartoci odczynu silnie alkalicznego. Podobnie kszta³towa³y siê wartoci pHKCl. Tak wysokie pH, zw³aszcza w dolnych czêciach profili
(osad) zwi¹zany jest bezporednio z charakterem materia³u odpadowego. Wartoci przewodnictwa elektrolitycznego wahaj¹ siê przedziale 0,17 do 3,20 mS×cm-1 w wierzchnich warstwach. W osadzie gwa³townie przekraczaj¹ 1,00 mS×cm-1, czyli wartoæ uznawan¹ za krytyczn¹. Wysokie wartoci przewodnictwa elektrolitycznego osadu zwi¹zane s¹ z charakterem
materia³u odpadowego, który posiada du¿e stê¿enie soli rozpuszczalnych. Kszta³towanie siê
wartoci przewodnictwa elektrolitycznego na poszczególnych osadnikach zale¿y równie¿ od
ró¿nicy w okresie czasu jaki up³yn¹ od ostatniego zrzutu osadu. Im osadnik starszy (np. 1-6)
tym ni¿sze wartoci przewodnictwa elektrolitycznego. Zjawisko to spowodowane jest przemieszczaniem siê soli rozpuszczalnych znajduj¹cych siê w osadzie. Czynnikiem rozpuszczaj¹cym sole i transportuj¹cym w g³¹b osadnika jest g³ównie woda opadowa.
3.2. Rekultywacja biologiczna
Kompleks stawów osadowych nr I wy³¹czony z eksploatacji w latach siedemdziesi¹tych zosta³ pokryty warstw¹ ziemi jedynie czêciowo, jako poroniêty rolinnoci¹ zieln¹
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i drzewiast¹, która wkroczy³a na ten teren w procesie naturalnej sukcesji. Kompleks ten, w
porównaniu z pozosta³ymi, charakteryzuje siê najwiêkszym udzia³em rolinnoci drzewiastej tworz¹cej skupiska (brzoza, topola osika, wierzba iwa) lub wystêpuj¹cej w rozproszeniu z pojedynczymi egzemplarzami takich gatunków jak klon, lipa, d¹b szypu³kowy czy wierzba
bia³a. Ca³oæ osadników poroniêta jest bujn¹ rolinnoci¹ trawiast¹.
Najm³odszy, II kompleks osadników, w procesie rekultywacji biologicznej obsiany zosta³ mieszank¹ traw i motylkowych (z przewag¹ nostrzyka bia³ego i ¿ó³tego), które tworz¹
gêst¹ pokrywê rolinn¹. Osadnik nr 18, wchodz¹cy w sk³ad kompleksu III jako jedyny poroniêty jest w ca³oci rolinnoci¹ drzewiast¹ pochodz¹c¹ z samosiewu (g³ównie brzoza). Zaznaczyæ nale¿y, i¿ powierzchnia tego stawu nie zosta³a uprzednio pokryta warstw¹ nadk³adu glebowego. W ci¹gu minionych trzydziestu lat wytworzy³a siê tutaj oko³o 1cm warstwa próchnicy.
W latach 1975 - 1977, na podstawie obserwacji zbiorowisk rolinnych [Nagawiecka,
Boroñ, Ga³ka, Lipka 1980] wyodrêbniono gatunki drzewiaste, krzewiaste i zielne, które
mog¹ byæ u¿yte przy biologicznej rekultywacji osadników. Kierowano siê tu wymaganiami
glebowymi rolin, ich zdolnociami adaptacyjnymi, stopniem wra¿liwoci na niekorzystne
warunki pod³o¿a i atmosfery, oraz walorami estetycznymi. Stwierdzono równie¿ koniecznoæ intensywnego nawo¿enia mineralnego ze wzglêdu na skrajne ubóstwo pod³o¿a w substancje pokarmowe. Z zastosowanych gatunków najlepsze wyniki uzyskano:
 drzewa: brzoza brodawkowata, wierzba bia³a, topola
 krzewy: oliwnik w¹skolistny, rokitnik zwyczajny, forsycja porednia, g³óg
 dwuszyjkowy.
Pozosta³e gatunki powoli adaptowa³y siê w trudnych warunkach, wykazywa³y niewielkie
przyrosty, czêsto chorowa³y i usycha³y. Znacznie lepiej ni¿ powierzchnia osadników poroniête s¹ ich skarpy. Miejscami wystêpuje du¿e zagêszczenie zieleni, a miejscami obserwuje
siê puste place. Spotyka siê tutaj gatunki drzewiaste takie jak brzozy, mieszañce topoli, topolê osikê, mieszañce wierzby, wierzby iwy, w niewielkim stopniu wi¹zy i dêby oraz poszycie
(je¿yny, bez czarny, trzmielina, czeremcha, kolcowój pospolity). Rolinnoæ drzewiasta porasta przewa¿nie skarpy pierwszego piêtra osadników. Drugie piêtro zaroniête jest przede
wszystkim rolinnoci¹ trawiast¹, a drzewa pojawiaj¹ siê pojedynczo. Niekorzystny jest fakt
obrywania siê brzegów skarp, w wyniku czego zostaje ods³oniêta warstwa korzeniowa.

4. Podsumowanie
Likwidacja Krakowskich Zak³adów Sodowych Solvay by³a jedn¹ z pierwszych likwidacji tak du¿ego zak³adu przemys³owego w Polsce z równoczesnym pe³nym zagospodarowaniem terenu. W wyniku prac likwidacyjnych i znalezienia inwestora strategicznego na
terenach zabudowy przemys³owej zak³adu powsta³o nowoczesne centrum handlowo-us³ugowe, natomiast na obszarze osadników przeprowadzono prace rekultywacyjne. Rekultywacja techniczna osadników polega³a na zastosowaniu metody izolacji pod³o¿a, g³ównie
poprzez nawiezieniu i rozplantowanie warstwy nadk³adu glebowego. Rekultywacja biologiczna zak³ada³a obsadzenie terenu rekultywowanego mo¿liwie du¿¹ iloci¹ zieleni oraz
utworzenie rekreacyjnych terenów w formie parku miejskiego z boiskami i placami zabaw.
Tego typu zagospodarowanie mo¿na przeprowadzaæ jedynie na obszarach o korzystnych
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warunkach glebowych, zapewniaj¹cych odpowiedni rozwój rolinnoci i dobre warunki
wytrzyma³ociowe pod³o¿a dla celów budowlanych. Pod wzglêdem w³aciwoci fizycznych osad zapewnia rolinom nie najgorsze warunki wodne i powietrzne zbli¿one do wiêkszoci gleb mineralnych. Niekorzystne s¹ natomiast w³aciwoci fizykochemiczne, które
decyduj¹ o tym i¿ pojawiaj¹ca siê samosiewnie rolinnoæ halofilna ginie w przeci¹gu 3-5
lat. Zastosowanie izolacyjnej warstwy gleby powoduje poprawê warunków wegetacji dla
rolinnoci zielnej. Gatunki drzewiaste, które samoistnie wkroczy³y na powierzchniê osadników i rosn¹ bezporednio na pod³o¿u odpadowym wykazuj¹ dobr¹ kondycjê zdrowotn¹.
Drzewa rosn¹ce na stawach pokrytych warstw¹ gleby w wiêkszoci przypadków kar³owaciej¹ po wroniêci systemu korzeniowego w odpad. Bior¹c pod uwagê plany zagospodarowania osadników KZS Solvay, mo¿na stwierdziæ, ¿e nawieziona w wyniku rekultywacji
warstwa gleby polepsza warunki rozwoju rolin zielnych i poprawia w³aciwoci mechaniczne pod³o¿a. Zastosowanie odpowiednich gatunków drzew i krzewów wymaga jednak
przeprowadzenia szczegó³owych badañ.
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Bernard Quant, Zbigniew Sobociñski
WYKORZYSTANIE OSADÓW (USTABILIZOWANYCH)
Z OCZYSZCZALNI CIEKÓW KOMUNALNYCH
DO REKULTYWACJI GRUNTÓW
Wprowadzenie
Mimo zaleceñ zawartych w ustawie o odpadach, dotycz¹cych eliminacji, a przynajmniej minimalizacji iloci powstaj¹cych odpadów, w przypadku oczyszczalni cieków nie
ma mo¿liwoci zapobie¿enia powstawaniu ogromnych iloci osadów. Konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy jest permanentny i powi¹zany z ka¿d¹ oczyszczalni¹, bez wzglêdu na jej
rozmiar, problem zagospodarowania powstaj¹cych osadów. Dzia³ania u¿ytkowników oczyszczalni cieków natur¹ rzeczy powinny koncentrowaæ siê na zagospodarowaniu osadów ciekowych na drodze ich wykorzystania wzglêdnie unieszkodliwiania. Wykorzystaniem osadów jest ich u¿ycie w celach przemys³owych lub nieprzemys³owych, unieszkodliwianie za
polega na poddaniu osadów procesom przekszta³cania biologicznego, fizycznego lub chemicznego celem doprowadzenia osadów do stanu, w którym nie stwarza on zagro¿enia dla
zdrowia i ¿ycia ludzi i zwierz¹t oraz dla rodowiska.
Zgodnie z treci¹ art.16 ustawy o odpadach (Dz.U. z 1997r., Nr 96, poz. 592 z póniejszymi zmianami) przedsiêbiorcy maj¹ obowi¹zek wykorzystywania jako surowców wtórnych odpadów, a wiêc i osadów ciekowych, je¿eli jest to technologicznie i ekonomicznie
uzasadnione. Przepis ten winien odgrywaæ znacz¹c¹ rolê w podejmowanych dzia³aniach na
rzecz rozwi¹zañ problemu gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni. Tak wiêc u¿ytkownik oczyszczalni winien d¹¿yæ przede wszystkim do wykorzystania osadów, czy to we
celach przemys³owych czy te¿ nieprzemys³owych, a dopiero w przypadku braku takich
mo¿liwoci - rozwa¿aæ sposoby i inne metody ich unieszkodliwiania. Ze wzglêdu na brak (z
ró¿nych powodów) zainteresowania wykorzystaniem osadów ciekowych do celów przemys³owych, wytwórcom osadów pozostaje koncentrowanie swojej dzia³alnoci na wszelkich formach wykorzystania osadów na cele nieprzemys³owe.
Wykorzystanie osadów dla celów nieprzemys³owych polega obecnie na:
· wprowadzaniu na grunty do rekultywacji na potrzeby rolnicze i potrzeby nierolnicze,
· stosowaniu w rolnictwie,
· wprowadzaniu wraz z nasionami rolin na powierzchnie nara¿one na erozjê,
· stosowaniu do uprawy rolin przeznaczonych do produkcji kompostu,
· kompostowaniu.
W praktyce, wymienione mo¿liwoci nieprzemys³owego wykorzystania osadów ciekowych nie zyska³y dotychczas du¿ej popularnoci. Wzglêdnie wiêkszego znaczenia nabra³o
jedynie wykorzystanie osadów ciekowych do rekultywacji terenów zdegradowanych technicznie (w tym sk³adowisk odpadów) i rolniczo. Sytuacja ta zwi¹zana jest przede wszystkim
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z faktem, i¿ nieprzemys³owe wykorzystywanie osadów jest najczêciej konfliktogenne spo³ecznie, co w efekcie powoduje du¿¹ niechêæ organów samorz¹dowych do podejmowania
siê roli orodka decyzyjnego czy choæby mediatora w powstaj¹cych konfliktach.
Z drugiej jednak strony ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i
lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z póniejszymi zmianami) wprowadzi³a obowi¹zek przeprowadzania zabiegów rekultywacyjnych gruntów, które utraci³y lub maj¹ ograniczone wartoci u¿ytkowe. W myl cytowanej ustawy, pod pojêciem rekultywacji gruntów nale¿y rozumieæ nadanie b¹d przywrócenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartoci
u¿ytkowych lub przyrodniczych poprzez m.in. poprawienie ich w³asnoci fizyczno-chemicznych lub przyrodniczych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb. Rekultywacja i zagospodarowanie wspomnianych gruntów odbywa siê na podstawie przepisów art. 20 - 22 wspomnianej ustawy. Organem w³aciwym do prowadzenia postêpowania
w sprawach rekultywacji jest starosta.
Procedura administracyjna wskazuje, i¿ rozpoczêcie procesu rekultywacji winno byæ
poprzedzone wydaniem dwu opinii okrelaj¹cych stopieñ ograniczenia lub utraty wartoci
u¿ytkowej gruntu. Opinie te s¹ podstaw¹ do wydania przez starostê decyzji okrelaj¹cej
stopieñ ograniczenia wzglêdnie utraty wartoci u¿ytkowej. Ponadto w decyzji wskazuje siê
osobê obowi¹zan¹ do wykonania rekultywacji gruntów, jak te¿ podaje siê kierunek i termin
jej wykonania. Proces rekultywacji koñczy decyzja starosty stwierdzaj¹ca wykonanie na³o¿onego obowi¹zku.
Z porównania dwóch wspomnianych ustaw wynika jednoznacznie, ¿e wykorzystanie
osadów ciekowych do prowadzenia zabiegów rekultywacyjnych na gruntach zdegradowanych jest rozwi¹zaniem po¿¹danym i spe³niaj¹cym oczekiwania ustawodawcy, jako ¿e wykorzystuje siê w nim odpady (osady) do melioracji gruntów. Wymogi merytoryczne, jakie
musz¹ byæ spe³nione przy takim wykorzystaniu osadów okrelone s¹ w rozporz¹dzeniu
Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 11 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunków, jakie musz¹ byæ spe³nione przy wykorzystywaniu osadów na cele
nieprzemys³owe (Dz.U. Nr 72, poz. 813)
Niestety, w dalszym ci¹gu brakuje rozwi¹zañ prawnych precyzuj¹cych tzw. cie¿kê
prawn¹ czyli zakres uzgodnieñ i opinii potrzebnych do zaakceptowania proponowanych
przedsiêwziêæ zwi¹zanych z wykorzystywaniem osadu ciekowego. Stwierdzono niestety, albowiem bardziej z przyzwyczajenia ani¿eli z faktycznej potrzeby wymaga siê od
podejmuj¹cych próby zagospodarowania osadów ciekowych z oczyszczalni cieków komunalnych ró¿nego rodzaju pozwoleñ, decyzji czy te¿ opinii. I choæ na dobr¹ sprawê w
obecnym stanie prawnym nie s¹ wymagane ¿adne pozwolenia czy decyzje administracyjne na wykorzystanie osadów na cele nierolnicze  poza swoistym certyfikatem producenta osadów czyli oczyszczalni¹ - to dla unikniêcia sytuacji konfliktogennych, zw³aszcza ze spo³ecznoci¹ lokaln¹, podejmuj¹cy takie prace staraj¹ siê uzyskaæ opinie powiatowych w³adz ochrony rodowiska oraz powiatowych inspektorów sanitarnych. Brak podstaw prawnych do wydawania takich opinii, jak te¿ ma³a znajomoæ pozytywnych i negatywnych skutków wykorzystywania osadów na cele nieprzemys³owe stawia te organy przed
trudnymi zadaniami.
Powstawanie osadów ciekowych zwi¹zane jest z sektorem komunalnym, czyli sektorem u¿ytecznoci publicznej. Nie powoduje to niestety automatycznego zaliczenia osadów
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ciekowych do grupy odpadów komunalnych. Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 24.12.1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów zakwalifikowa³o osady do grupy odpadów o kodzie 19 Odpady z urz¹dzeñ do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczania cieków i gospodarki wodnej za odpady
komunalne umieszczono w grupie o kodzie 20. Skutkiem tego powsta³y w¹tpliwoci interpretacyjne co do stosowania cytowanej uprzednio ustawy o odpadach, jak i ustawy z dnia
13.09.1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach w stosunku do dzia³añ zwi¹zanych z zagospodarowaniem osadów.
Nale¿y przy tym pamiêtaæ, i¿ obowi¹zek usuwania i unieszkodliwiania osadów ciekowych, jako odpadu, ci¹¿y na w³acicielu b¹d zarz¹dcy oczyszczalni, a wybór sposobu zagospodarowania powstaj¹cego osadu powinien byæ elementem programu ochrony rodowiska w gminie (jak stanowi art. 19 ust.3 ustawy o odpadach). W³¹czanie do procesu zagospodarowania osadów jednostek samorz¹du stopnia powiatowego mo¿e stawaæ siê powodem
sporów kompetencyjnych i powodowaæ zablokowanie przedsiêwziêæ inwestycyjnych
zwi¹zanych z wykorzystaniem osadów.
Radz¹c sobie z przeciwnociami natury administracyjnej, na terenie by³ego województwa gdañskiego skutecznie podejmowano ró¿norakie próby wykorzystania osadu ciekowego na cele nieprzemys³owe. Wykorzystywano osad do rekultywacji gruntów zdegradowanych w wyniku dzia³añ przemys³u (tereny wokó³ przedsiêbiorstwa SIARKOPOL S.A.),
rekultywowano nieu¿ytki pochodzenia technicznego (tereny Zarz¹du Portu Gdañsk), prowadzono rekultywacjê biologiczn¹ zape³nionej czêci sk³adowiska ziemi i gruzu czy te¿
u¿yniano gleby przeznaczone do u¿ytkowania nierolniczego. Ciekawym dowiadczeniem
by³o wykorzystanie osadów ciekowych z oczyszczalni Dêbogórze w Gdyni do rekultywacji gruntów bezglebowych powsta³ych w wyniku prowadzonej eksploatacji kruszywa.

Rekultywacja gruntów kopalni ¿wiru w m. Mrzezino
Lokalizacja i charakterystyka terenu
Tereny poddane rekultywacji, na których w przesz³oci prowadzono eksploatacjê z³ó¿
¿wiru po³o¿one s¹ w miejscowoci Mrzezino, gmina Puck, województwo pomorskie, w
odleg³oci ok. 1 km od brzegów Zatoki Puckiej. Wydobycie kruszywa prowadzi siê tam od
lat szeædziesi¹tych. Realizowane w trakcie eksploatacji z³o¿a zabiegi rekultywacyjne obejmowa³y jedynie rekultywacjê techniczn¹ obejmuj¹c¹ ukszta³towanie nowych walorów krajobrazu lokalnego uwzglêdniaj¹cego rzebê terenu i stosunki wodne. Prace wykonane w
latach ubieg³ych nie objê³y procesu rekultywacji biologicznej czyli odtworzenia gleb przeznaczonych do okrelonego u¿ytkowania i uregulowania stosunków powietrzno-wodnych.
Zaobserwowano samoistne wkroczenie ubogiej rolinnoci na rekultywowane tereny.
W obowi¹zuj¹cym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Puck,
dzia³ki na których zamierzano prowadziæ rekultywacje biologiczn¹ z wykorzystaniem ustabilizowanych osadów ciekowych stanowi³y tereny u¿ytków rolnych, pastwisk klasy VI i
czêciowo nieu¿ytki. W opinii Orodka Doradztwa Rolniczego w Gdañsku  Terenowego
Zespo³u Doradztwa Rolniczego w Pucku stwierdzono, i¿ tereny nie nadawa³y siê do u¿ytkowania rolniczego i ¿e istnia³a koniecznoæ przywrócenia im wartoci u¿ytkowych.
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Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie gruntów rolnych i lenych w³aciciel wspomnianych terenów zwróci³ siê do Urzêdu Gminy o wydanie decyzji w sprawie przeprowadzenia rekultywacji przy wykorzystaniu osadów ciekowych. Podanie to zosta³o skierowane do Urzêdu Gminy poniewa¿ istnia³o porozumienie miêdzy Urzêdem Rejonowym w Pucku, utrzymane równie¿ przez Starostwo Powiatowe w Pucku, o przekazaniu czêci kompetencji w³adz stopnia powiatowego Urzêdowi Gminy w Pucku. Do podania zosta³y do³¹czone opinie bieg³ych z zakresu rolnictwa, stwierdzaj¹ce utratê wartoci u¿ytkowych wspomnianych gruntów i sugeruj¹ce koniecznoæ przeprowadzenia zabiegów rekultywacyjnych
oraz opracowanie projektowe dot. rekultywacji gruntów bezglebowych przy wykorzystaniu
ustabilizowanych osadów ciekowych z oczyszczalni Dêbogórze w Gdyni. Na podstawie
wspomnianych opinii i dokumentacji Urz¹d Gminy w Pucku wyda³ decyzjê nakazuj¹c¹ w³acicielowi omawianych gruntów wykonania zabiegów rekultywacyjnych, dopuszczaj¹c do
wykorzystania ustabilizowane osady ciekowe.
Charakterystyka osadów ciekowych
Do realizacji zabiegów rekultywacyjnych na gruntach bezglebowych wokó³ kopalni ¿wiru
w m. Mrzezino wykorzystano osady ciekowe z oczyszczalni Dêbogórze w Gdyni. Oczyszczalnia Dêbogórze jest mechaniczno-biologiczn¹ oczyszczalni¹, w której wykorzystuje
siê metodê osadu czynnego w procesie oczyszczania cieków, wspomagan¹ chemicznym
usuwaniem zwi¹zków fosforu za pomoc¹ preparatu PIX.
Osad wstêpny i nadmierny jest mieszany i nastêpnie kierowany do zagêszczaczy grawitacyjnych, gdzie nastêpuje wstêpne odwodnienie. Kolejno, osad poddany jest obróbce polegaj¹cej na dwustopniowym ogrzewaniu, termofilowej stabilizacji tlenowej, sch³odzeniu
osadów po przeprowadzonej hydrolizie oraz mezofilnej fermentacji metanowej w zamkniêtych komorach fermentacyjnych. Po procesie fermentacji nastêpuje zagêszczenie osadów
i odwodnienie na prasach komorowych przy wspomaganiu procesu polielektrolitem. Odwodniony i przefermentowany osad jest kierowany do spalarni osadów (w okresach jej
dzia³ania) lub jest gromadzony na wyznaczonym do tego celu placu sk³adowym osadów (d.
sk³adowisko popio³ów po spopieleniu osadów), znajduj¹cym siê na terenie oczyszczalni.
Osady gromadzi siê w pryzmach. Wykonywane systematycznie badania parametrów fizyczno-chemicznych oraz mikrobiologicznych pozwalaj¹ na ocenê jakociow¹ osadów zgromadzonych w poszczególnych pryzmach i odpowiednie ich wykorzystanie.
Poni¿ej, w tabelach 1 i 2, przedstawiono wyniki badañ w³aciwoci fizyczno-chemicznych oraz bakteriologicznych i parazytologicznych osadów ciekowych wykorzystanych
do rekultywacji gruntów w m. Mrzezino
Zawartoæ metali ciê¿kich w osadach z oczyszczalni w Gdyni mieci³a siê w przedzia³ach typowych dla krajowych osadów ciekowych. Zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 11 sierpnia
1999 r. osady nadawa³y siê dostosowania w procesach rekultywacji gruntów na potrzeby
nierolnicze. Jednoczenie wyniki badañ bakteriologicznych i parazytologicznych pozwala³y na wykorzystywanie tego osadu nawet w rolnictwie.
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Tabela 1. Sk³ad chemiczny osadów ciekowych przeznaczonych do wykorzystania w celach nieprzemys³owych (wg badañ PW i K Gdynia)
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Tabela 2. Wyniki badañ bakteriologicznych i parazytologicznych osadów ciekowych z oczyszczalni
Dêbogórze w Gdyni przeznaczonych do wykorzystania w celach nieprzemys³owych (wg badañ WSSE
Gdañsk)(wartoci podane w przeliczeniu na such¹ masê osadu)
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Dawki i aplikacja osadów ciekowych
Do wyliczenie dawek osadu gwarantuj¹cych osi¹gniêcie zak³adanego celu niezbêdna
jest znajomoæ w³asnoci fizyczno-chemicznych gruntu na którym zamierza siê prowadziæ
zabiegi rekultywacyjne. Poni¿ej, w tabeli 3, przedstawiono wyniki badañ gruntu na terenie
kopalni ¿wiru w Mrzezinie.
Porównuj¹c wyniki analiz gruntu z danymi z Za³¹czników Nr 2 i 3 do rozporz¹dzenia
Ministra Ochrony rodowiska Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 11 sierpnia 1999 r.
okrelaj¹cymi dopuszczaln¹ zawartoæ metali ciê¿kich w wierzchniej (0-20 cm) warstwie
gruntu przy stosowaniu osadów ciekowych do rekultywacji gruntów na potrzeby rolnicze
i nierolnicze stwierdzono, i¿ w wyniku zastosowania osadów ciekowych do wytworzenia
warstwy gleby uzyskane tereny bêdzie mo¿na wykorzystywaæ na potrzeby nierolnicze.
Ostatecznie przyjêto, ¿e dawka osadów ciekowych w przeliczeniu na such¹ masê powina wynosiæ 250 ton/ha. Przy uwzglêdnieniu wilgotnoci osadów z oczyszczalni Dêbogórze na poziomie 68-70 %,praktyczna dawka osadu wynios³a ok. 800 ton/ha. Technologia wykonania prac zwi¹zanych z aplikacj¹ osadu do gruntu wygl¹da³a nastêpuj¹co :
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Tabela 3. Wyniki badañ gruntu na terenie objêtym pracami rekultywacyjnymi (wg badañ Okrêgowej Stacji
Chemiczno-Rolniczej w Gdañsku)
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· dowóz i rozplantowanie osadów przy wykorzystaniu rozrzutnika obornika (warstwa roz-

cie³anego osadu do 12 cm),
· przeoranie p³ugiem do g³êbokoci roboczej 25 cm celem dok³adnego przykrycia osadów gruntem rodzimym,
· dok³adne wymieszanie osadu i gruntu rodzimego przy wykorzystaniu kultywatora, a
nastêpnie dwukrotny przejazd glebogryzark¹,
· siew okrelonych nasion traw i wykonanie wa³owania posiewnego.
Wymienione prace zosta³y wykonane wiosn¹ 1999 r. Przy realizacji prac zachowano
narzucony przez s³u¿by sanitarne re¿im zwi¹zany z dowozem transportem ko³owym osadów ciekowych na miejsce prowadzenia prac. Przed opuszczeniem terenu oczyszczalni
podwozie i ko³a pojazdów by³y ka¿dorazowo myte wod¹ i dezynfekowane roztworem podchlorynu sodowego. By uniemo¿liwiæ rozsypywanie siê osadu wype³niano skrzynie samochodowe do 3/4 ich ³adownoci. Codziennie, po zakoñczeniu prac rodki transportu by³y
myte i dezynfekowane. Te wszystkie dzia³ania, czêsto w niewielkim stopniu uzasadnione,
przyczyni³y siê jednak do wykreowania w danym rejonie pozytywnego obrazu nieprzemys³owego wykorzystywania osadów ciekowych.
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Podsumowanie
Prowadzone od wielu lat badania wykaza³y jednoznacznie, ¿e wprowadzenie osadu ciekowego do gruntu powoduje wzrost jego aktywnoci biologicznej w³aciwej glebie naturalnej. Badania te równie¿ dowiod³y, ¿e sk³ad mineralny i organiczny osadów z komunalnych oczyszczalni cieków jest bardzo zbli¿ony do glebowej substancji organicznej, czyli
próchnicy. Przyjmuje siê wiêc, ¿e osady ciekowe stanowi¹ cenny surowiec do wytwarzania gleb na gruntach bezglebowych b¹d do ulepszania gleb na terenach zdewastowanych
technicznie, terenach rolnych lub przemys³owych.
Zainteresowanie wykorzystaniem osadów ciekowych do rekultywacji zdegradowanych
gruntów rolnych pojawi³o siê na terenie gminy Puck stosunkowo niedawno. Wynika ono z
pozytywnych skutków aplikacji osadów do gruntów, jakie by³y stosowane na terenie gminy
Puck w latach 1997-98. Jednak¿e dopiero w 1999 r. wykorzystano osad do rekultywacji
gruntów bezglebowych. Poniewa¿ nie przeprowadzono dotychczas kontrolnych badañ gruntu
po zastosowaniu osadów, nie mo¿na podj¹æ siê powa¿nej oceny skutków zastosowanego
rozwi¹zania. Jednak poczynione obserwacje w terenie pozwalaj¹ na wyra¿enie optymistycznego przekonania, i¿ przyjête za³o¿enia projektowe sprawdzi³y siê. Te obserwacje, jak i
zrozumienie lokalnych w³adz pozwoli³y na realizacjê nowych prac polegaj¹cych m.in. na
odbudowie wartoci u¿ytkowo  przyrodniczych zdegradowanych gleb poprzez uprawê rolin przeznaczonych do produkcji kompostu.
Generalnie nale¿y stwierdziæ, i¿ na gruntach, gdzie stwierdza siê du¿y ubytek podstawowych sk³adników mineralnych i organicznych, mo¿na stosowaæ ustabilizowane osady
ciekowe z oczyszczalni cieków komunalnych w celu poprawy zdolnoci plonotwórczych
tych¿e gruntów - przy za³o¿eniu pe³nej kontroli jakoci tych osadów.

dr hab. in¿. B. Quant
Wydzia³ Budownictwa Wodnego i In¿ynierii rodowiska Politechniki Gdañskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdañsk, tel. (058) 347 13 53
mgr in¿. Z. Sobociñski
Pracownia In¿ynierii rodowiska BOZ s.c.
ul. Matejki 20/1, 80-232 Gdañsk, tel. (058) 34139 81, 3465117
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Barbara Tokarska-Guzik
PRZYRODNICZE ZAGOSPODAROWANIE
NIEU¯YTKÓW MIEJSKOPRZEMYS£OWYCH
NA PRZYK£ADZIE CENTRÓW GÓRNICZYCH EUROPY
Wprowadzenie
Obszary miejsko-przemys³owe charakteryzuje specyficzna mozaika terenów w ró¿nym stopniu przekszta³conych w wyniku dzia³alnoci cz³owieka. Na obszarach tych mo¿na
wyró¿niæ trzy g³ówne typy krajobrazu [Gilbert 1991]:
· technologiczny - krajobraz naturalny zast¹piony ca³kowicie przez sztuczne substytuty,
· ogrodowo-parkowy - elementy biologiczne mog¹ egzystowaæ jedynie przy pomocy
odpowiednich zabiegów gospodarczych,
· ekologiczny (lecz nie naturalny) - gdzie biologiczne elementy s¹ w stanie funkcjonowaæ samoistnie.
Jednym z istotnych czynników na podstawie którego oceniane s¹ warunki ¿ycia w miecie s¹ wartoci estetyczne krajobrazu. St¹d nieomal powszechna tendencja do preferowania jednego z wymienionych typów krajobrazu - ogrodowo-parkowego, odbieranego jako
malowniczy a jednoczenie uporz¹dkowany. Ten typ krajobrazu akceptowany jako wysoce
estetyczny jest wiadomie kszta³towny i utrzymywany przez cz³owieka (nasadzenia drzew i
krzewów ozdobnych - czêsto egzotów, utrzymywanie du¿ych powierzchni systematycznie
koszonych trawników i klombów z kolekcjami bylin, ciêcia pielêgnacyjne i formuj¹ce drzew
i krzewów, usuwanie martwej materii organicznej, itp.).
cis³e centra miast, gdzie dominuje krajobraz technologiczny, ze wzglêdu na stosowane ostatnio najnowsze technologie, podobne trendy w jego kszta³towaniu, zaczynaj¹ zatracaæ swoisty charakter nie tylko w sensie lokalnym ale i narodowym, a nawet kontynentalnym, zamieniaj¹c siê w jednolite (zunifikowane) betonowe d¿ungle. G³ówn¹ cech¹ krajobrazu technologicznego jest jego funkcjonalnoæ.
Trzeci typ krajobrazu zdefiniowany jako ekologiczny istnieje na terenach zurbanizowanych jako efekt porzucenia terenów wczeniej u¿ytkowanych przez cz³owieka i wyzwolonych spod jego presji.
Rozwój urbanizacji i przemys³u, z jednej strony przyczynia siê do ca³kowitej likwidacji naturalnych i pó³naturalnych siedlisk, z drugiej jest sprawc¹ powstawania zupe³nie nowych uk³adów przyrodniczych. Czêsto efektem tej z³o¿onej dzia³alnoci cz³owieka s¹ interesuj¹ce tereny, zarówno pod wzglêdem geologicznym (odkrywki, ostañce, wyrobiska, zapadliska, zalewiska) i przyrodniczym (bogate florystycznie zbiorowiska rolinne, nowe
kombinacje gatunków). Opuszczone zwa³owiska, nieu¿ytki poprzemys³owe z braku rodków na rekultywacjê, pozostawiane s¹ najczêciej spontanicznej sukcesji [Tokarska-Guzik
1996a]. Tempo i kierunek kolonizacji uzale¿nione s¹ od wielu czynników, jak: odczyn pod³o¿a, struktura gleby, zawartoæ sk³adników pokarmowych, toksycznoæ, itp. [Bradshaw,
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Chadwick, 1980], a tak¿e od rodzaju stosowanych technologii (typ procesów przetwórczych, sposób sk³adowania odpadów, itp.). Wszystkie te czynniki, przy wspó³udziale procesów naturalnych, rzutuj¹ na efekt sukcesji. W wielu przypadkach obserwowano na takich
obszarach tworzenie siê zbiorowisk rolinnych lokalnie niepospolitych, w których odnotowano udzia³ rzadkich i chronionych gatunków rolin i zwierz¹t [Greenwood, Gemmel,
1978; Johnson 1978; Jefferson, 1984; Box, 1993, Cohn i in. w druku].
Jednoczenie ten typ krajobrazu nie jest kosztoch³onny, jego utrzymanie nie wymaga
wysokich nak³adów, a cz³owiekowi, który nie odgrywa w nim nadrzêdnej, dominuj¹cej roli,
stwarza mo¿liwoci obcowania z przyrod¹.
Geneza krajobrazu ekologicznego na terenach zurbanizowanych jest trojaka:
1. jego fragmenty zachowa³y siê w postaci ró¿nej wielkoci wysp wewn¹trz kajobrazu
technologicznego i ogrodowo-parkowego jako pozosta³oci dawnego krajobrazu naturalnego i i pó³naturalnego (fragmenty lasów, zaroli, dolin rzecznych, oczek wodnych);
2. jego fragmenty kszta³owane s¹ wiadomie przez cz³owieka z wykorzystaniem wiedzy
ekologicznej (eksperymenty te od lat stosowane s¹ w Holandii (Ruff, 1979), Wielkiej
Brytanii [Cohn, Millett, 1995], Niemczech;
3. jego fragmenty, ró¿nej wiekoci (od szczeliny w chodniku, murze, przez obrze¿a szlaków komunikacyjnych po nieu¿ytki miejsko-przemys³owe) kszta³towane s¹ w wyniku
naturalnych procesów sukcesyjnych.

Ochrona krajobrazu ekologicznego na terenach zurbanizowanych
Przyk³ad angielski:
W wyniku wielowiekowej dzia³alnoci cz³owieka szata rolinna i krajobraz Wysp Brytyjskich zosta³y w znacznym stopniu przeobra¿one. Rozwój rolnictwa i przemys³u, szczególnie intensywny po II wojnie wiatowej, przyczyni³ siê do katastrofalnych zmian w rodowisku przyrodniczym. Zaledwie 25% - 30% powierzchni Wysp Brytyjskich zachowa³o
charakter naturalny i pó³naturalny. Obszary miejsko-przemys³owe, najsilniej przekszta³cone przez cz³owieka, pozbawione s¹ nieomal zupe³nie naturalnej rolinnoci. Dlatego te¿
prowadzona na tych terenach polityka ochrony przyrody zmierza do zachowania i utrzymania nawet niewielkich skrawków rolinnoci o cechach naturalnych i pó³naturalnych. Obok
terenów zieleni urz¹dzonej szczególn¹ rolê na obszarach miejsko-przemys³owych pe³ni¹
obszary dzikiej przyrody (wildlife) powsta³e na ró¿nego typu nieu¿ytkach w wyniku spontanicznej sukcesji. S¹ one rezerwuarem lokalnej bioró¿norodnoci, miejscem wystêpowania wielu rzadkich na terenach miejskich gatunków rolin i zwierz¹t. Obok wartoci przyrodniczej istotna jest ich funkcja spo³eczna i edukacyjna [Tokarska-Guzik 1996b]
Ze wzglêdu na postêpuj¹c¹ koncentracjê ¿ycia ludnoci w miecie i sta³e kurczenie siê
powierzchni obszarów przyrodniczo cennych, w wielu przypadkach d¹¿y siê do ochrony nie
tylko zachowanych fragmentów naturalnej rolinnoci, ale i terenów silnie przekszta³conych i pozostawionych spontanicznej sukcesji tj.: sztuczne zbiorniki wodne, wyrobiska,
kamienio³omy, sk³adowiska odpadów.
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Black Country - aglomeracja o d³ugoletniej tradycji górniczej, pod wieloma wzglêdami przypomina Górnol¹ski Okrêg Przemys³owy (polski Czarny l¹sk). Sk³adaj¹ siê na ni¹
miasta po³o¿one w centralnej Anglii, na zachód od Birmingham: Walsall, Wolverhampton,
Sandwell i Dudly, obejmuj¹c powierzchniê ponad 500 km2.
Angielski Czarny Kraj posiada swoj¹ strategiê ochrony przyrody [The Black Country
Nature Conservation Strategy, 1994]. Jest to dokument charakteryzuj¹cy jego rodowisko
przyrodnicze, prezentuj¹cy stan aktualny zasobów przyrodniczych regionu, okrelaj¹cy g³ówne kierunki jego rozwoju.
W granicach aglomeracji znajduje siê kilkanacie obszarów objêtych najwy¿szymi formami ochrony prawnej, które powo³ywane s¹ na szczeblu pañstwowym (English Nature): 1
narodowy rezerwat przyrody (National Nature Reserve - NNR), 15 obszarów o szczególnym znaczeniu naukowym (Sites of Special Scientific Interest - SSSI) i 11 miejskich rezerwatów przyrody (Local Nature Reserve - LNR).
Do drugiej kategorii obszarów przyrodniczo cennych nale¿¹ obszary o szczególnym
znaczeniu przyrodniczym - Sites of Importance for Nature Conservation (SINCs). Obszary te nie posiadaj¹ statusu prawnego, s¹ obejmowe ochron¹ przez w³adze regionalne (zatwierdzane przez English Nature) i uwzglêdniane w planach zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie t¹ form¹ ochrony objêtych jest na obszarze Black Country 105 obszarów.
Dla ochrony zasobów przyrodniczych terenów o znaczeniu lokalnym, cechuj¹cych siê
ni¿szymi walorami w stosunku do wymienionych wy¿ej, wyznaczane s¹ przez w³adze regionalne i organizacje pozarz¹dowe (Urban Wildlife Trust) obszary o lokalnym znaczeniu dla
ochrony przyrody - Sites of Local Importance for Nature Conservation. Nale¿¹ one do
trzeciej kategorii obszarów przyrodniczo cennych. W granicach aglomeracji powo³ano ponad
260 takich obszarów.
Narodowe Rezerwaty Przyrody - NNR, jedna z najwy¿szych form ochrony (obok
Parków Narodowych), najczêciej tworzone s¹ poza obszarami miejskimi. Wród nielicznych zlokalizowanych wewn¹trz terenów intensywnie zabudowanych znajduje siê Rezerwat
Przyrody Wrens Nest w Dudly (rejon Birmingham). Jest to jedno z najs³awniejszych i
najciekawszych miejsc pod wzglêdem geologicznym o miêdzynarodowej randze. Wapienne ska³y osadowe (Wenlock Limestone) s¹ bogate w skamienieliny pochodz¹ce z syluru.
Przez wiele lat eksploatowano tu materia³ do produkcji wapna, budowy dróg i ogrodzeñ. Od
1956 r. odkrywki i wydr¹¿one korytarze wraz z rozwiniêt¹ spontanicznie rolinnoci¹ (lasy
i zarola o charakterze pó³naturalnym, fragmenty muraw) objête s¹ ochron¹ prawn¹.
Jedn¹ z wa¿niejszych form ochrony stosowanych na terenach miejskich s¹ miejskie
(lokalne) rezerwaty przyrody - LNR). Tworzone s¹ one z regu³y na terenach nieu¿ytków
miejskich i poprzemys³owych pozostawionych na wiele lat spontanicznej sukcesji. Charakteryzuj¹ siê ró¿norodnoci¹ siedlisk, a tym samym bogactwem florystycznym i faunistycznym oraz wysokimi walorami krajobrazowymi.
Czêsto stosowan¹ form¹ ochrony, równie¿ w miastach, s¹ obszary o szczególnym znaczeniu naukowym (SSSI), które mimo i¿ w wielu przypadkach s¹ w³asnoci¹ prywatn¹ s¹
uwzglêdniane w planach zagospodarowania przestrzennego.
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Ni¿sz¹ rangê posiadaj¹ miejskie parki ekologiczne (Urban Nature Park). Pierwszy
taki park powsta³ w 1977 roku w Londynie na terenie zdewastowanych doków nad Tamiz¹.
Park zagospodarowano spo³ecznie, wprowadzaj¹c na jego teren wy³¹cznie rodzim¹ florê i
faunê dostosowan¹ do warunków siedliskowych. Jego g³ównym celem by³a nauka przyrody
prowadzona na miejscu, w kontakcie z natur¹. Aktualnie w brytyjskich miastach zlokalizowanych jest kilkaset parków ekologicznych.
Przyk³ad polski:
Na obszarze Aglomeracji Katowickiej, kojarzonej z górnictwem i przemys³em ciê¿kim, intensywn¹ zabudow¹ i silnie rozbudowanym transportem, procesy cywilizacji technicznej dotknê³y wszystkich elementów rodowiska przyrodniczego, przekszta³caj¹c je w
ró¿nym stopniu. Sta³e kurczenie siê terenów otwartych, przekazywanych pod ró¿nego typu
inwestycje stwarza potrzebê przywrócenia mieszkañcom aglomeracji terenów zdewastowanych. W tym celu podejmowane s¹ próby i eksperymenty zmierzaj¹ce do rekultywacji i
uczynnienia nieu¿ytków miejskich i poprzemys³owych. W wielu przypadkach kosztowne
eksperymenty koñcz¹ siê niepowodzeniem, podczas gdy obszary pozostawione bez ingerencji cz³owieka po kilkunastu latach spontanicznej sukcesji kolonizowane s¹ przez roliny i zwierzêta [Tokarska-Guzik, 1996a].
Nie wszystkie tereny przekszta³cone przez cz³owieka lub stworzone w efekcie jego
dzia³alnoci s¹ bezwartociowe czy uci¹¿liwe. Szczegó³owe badania przyrodnicze prowadzone na terenach nieu¿ytków miejsko-przemys³owych modyfikuj¹ potoczne pogl¹dy o
ich niskiej wartoci [Tokarska-Guzik i in. 1995; 1996; 1998].
W granicach Aglomeracji Katowickiej ochron¹ prawn¹ objête s¹ zachowane w krajobrazie miejsko-przemys³owym fragmenty zbiorowisk o charakterze naturalnym i pó³naturalnym. Aktualnie istniej¹ tu 4 rezerwaty przyrody: leny Las Murckowski, florystyczny
Ochojec w Katowicach, leny Seget w Bytomiu, leno-torfowiskowy Dolina potoku
¯abnik w Jaworznie, 1 obszar chronionego krajobrazu - kompleks leny Dobra-Wilkoszyn
w Jaworznie (Tokarska-Guzik i in. 1997). Do przyrodniczo cennych obszarów nale¿¹ tu
tak¿e: sztuczne zbiorniki wodne powsta³e na terenie dawnych glinianek i piaskowni (kompleks stawów w Szopienicach-Borkach; stawy Pogoria w D¹browie Górniczej), zalewiska
pogórnicze (kompleks stawów w Tychach-Czu³owie; stawy ródlene w Jaworznie), zbiorniki wód przemys³owych i osadniki poflotacyjne (¯abie Do³y na granicy Bytomia i Chorzowa),nieczynne kamienio³omy (nieczynny kamienio³om dolomitów w Blachówce, Jaworznie, Czeladzi), warpie (w rejonie Jaworzna, Olkusza i Tarnowskich Gór), niektóre zwa³owiska (ha³da sodowa w Jaworznie).
Specyficzne warunki siedliskowe i ich ró¿norodnoæ sprzyjaj¹ wystêpowaniu zró¿nicowanej flory i fauny. Na terenie ¯abich Do³ów stwierdzono gnie¿d¿enie siê 70 gatunków ptaków, w tym wielu ustêpuj¹cych i zagro¿onych [Betleja, 1993]. Zalewiska pogórnicze wystêpuj¹ce na terenach nieska¿onych s¹ miejscem bytowania i ostoj¹ dla wielu gatunków rolin i zwierz¹t [Tokarska-Guzik, Rostañski, 1996]. Tak¿e zwa³y wapienne z botanicznego punktu widzenia nale¿y potraktowaæ jako interesuj¹ce, ze wzglêdu na ich bogactwo
florystyczne. Wród osobliwoci flory zwa³ów znalaz³y siê regionalnie i lokalnie rzadkie,
a tak¿e chronione gatunki rolin [Tokarska-Guzik, 1991; 1996c]. Przez tereny rekultywo-
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wane Kopalni Piasku Szczakowa S.A. poprowadzono przyrodnicze cie¿ki dydaktyczne
celem pokazania, w jaki sposób po³¹czenie zabiegów rekultywacyjnych oraz si³ natury mo¿e
przywróciæ ¿ycie biologiczne na obszarach zdegradowanych [Szwedo i in. 1995].
Dla ochrony i utrzymania w strukturze przyrodniczej miast tych aktualnie wartociowych obszarów podjête zosta³y dzia³ania zmierzaj¹ce do ich zabezpieczenia. Rozpoznane
pod wzglêdem zasobów przyrodniczych obszary proponuje siê obj¹æ ochron¹ prawn¹ w
formie zespo³ów przyrodniczo-krajobrazowych lub u¿ytków ekologicznych. Niektóre z
obszarów, posiadaj¹ce znaczenie lokalne (utrzymanie lokalnej bioró¿norodnoci, stanowiska rzadkich i chronionych rolin i zwierz¹t) i pe³ni¹ce jednoczenie istotn¹ rolê spo³eczn¹, uwzglêdniono ju¿ miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako tereny
o funkcjach dydaktycznych i rekreacyjnych. Przyk³adem takich obszarów objêtych ochron¹ w ostatnich latach s¹: stawy Szopienice-Borki w Katowicach, ¯abie Do³y na granicy
Chorzowa i Bytomia (zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe), staw Grinfeld w KatowicachMuchowcu, stawy na Osiedlu Tysi¹clecia w Katowicach (u¿ytki ekologiczne), kamienio³om dolomitów Blachówka w Bytomiu. W najbli¿szej przysz³oci planuje siê objêcie ochron¹
Katowickiego Parku Lenego oraz kompleksu stawów Pogoria w D¹browie Górniczej jako
zespo³ów przyrodniczo-krajobrazowych.

Kszta³towanie krajobrazu ekologicznego
W miastach zachodnioeuropejskich nie tylko zmierza siê do powiêkszenia i wzbogacenia terenów otwartych poprzez budowê nowych terenów zieleni urz¹dzonej (parków, zieleñców, terenów sportowych), prowadzenie zadrzewieñ i zalesieñ, ale na coraz wiêksz¹
skalê prowadzi eksperymentalne kszta³towanie siedlisk i zwi¹zanej z nimi rolinnoci o
cechach naturalnych i pó³naturalnych (tzw. habitat creation).
Na terenach zdewastowanych tworzone s¹ od podstaw warunki siedliskowe, a nastêpnie wprowadzana odpowiadaj¹ca tym warunkom rolinnoæ (wodna, bagienna, ³¹kowa, wrzosowiskowa, lena). Zabiegi te maj¹ na celu wzbogacenie lokalnej flory i fauny i przyczynienie siê do wzrostu jej bioró¿norodnoci. Podejmowane s¹ tak¿e dzia³ania zmierzaj¹ce do
renaturalizacji ekosystemów wodnych i l¹dowych (sukcesja wtórna na gruntach porolnych,
renaturalizacja cieków wodnych) [Wilson, Pygott, 1995].
Odtwarzanie siedlisk i zwi¹zanej z nimi rolinnoci na obszarach zdewastowanych realizowane jest w drodze:
· rekultywacji (habitat restoration),
· przenoszenia flory i fauny na nowo przygotowany profil (habitat transportation),
· kreowania (kszta³towania) siedlisk od nowa (habitat creation).
Rekultywacja obszarów przeobra¿onych dzia³alnoci¹ cz³owieka (nieu¿ytków porolnych i poprzemys³owych) zmierza g³ównie w kierunku kreowania i odbudowy zbiorowisk
rolinnych o charakterze pó³naturalnym: wrzosowisk i lasów [Putwain, 1995]. Dzia³ania
maj¹ce na celu odbudowê wrzosowisk tak charakterystycznych w krajobrazie Wysp Brytyjskich popierane s¹ przez programy rz¹dowe. British Countryside Commmision przyznaje
granty farmerom na nieuprawianie pól i kreacjê zbiorowisk pó³naturalnych.
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Próbê odbudowy wrzosowisk podjêto tak¿e na terenie dawnych kopalni odkrywkowych i kamienio³omów. Spontaniczna sukcesja na tego typu nieu¿ytkach przebiega bardzo wolno, oko³o 70 lat, kiedy to dochodzi do czêciowego pokrycia terenu rolinnoci¹
(z udzia³em wrzosu i kilku gatunków traw). Przeprowadzony eksperyment mia³ wskazaæ
najefektywniejsze sposoby przyspieszenia sukcesji. Wierzchni¹ warstwê gleby (25-70
mm) pochodz¹c¹ z dobrze zachowanego wrzosowiska przeniesiono (i) bezporednio na
teren nieu¿ytku (ii) na wczeniej przygotowane pod³o¿e z nawiezion¹ 100 mm warstwê
próchnicy. Tak przygotowane powierzchnie poddano ró¿nym typom uprawy i u¿ytkowania: wprowadzaj¹c nawozy (0, 100, 300 kg/ha), nasiona traw dla utrwalenia pod³o¿a (Agrostis castellana, Lolium tenuifolium, powierzchnia bez nasion traw), wypas (kucyki,
owce, byd³o, bez wypasu). Na powierzchni kontrolnej (bez nawozów i traw), po 7 latach
trwania eksperymentu odnotowano bardzo s³aby rozwój rolinnoci. Bardzo dobre wyniki uzyskano na powierzchniach z nawiezion¹ warstw¹ gleby, dodatkiem nawozów i wprowadzon¹ Agrostis castellana.
Pomylne wyniki uzyskano tak¿e podczas eksperymentalnego zadrzewienia ha³dy pogórniczej w rejonie Newport (po³udniowa Walia). Na powierzchnie badawcze wprowadzono nasiona drzew i krzewów (Acer campestre, Alnus glutinosa, Betula pendula, Crataegus monogyna, Corylus avellana, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Quercus robur,
Rosa canina, Sarothamnus scoparius, Sorbus aucuparia) oraz, jako przedplon, nasiona
³ubinu (Lupinus arboreus, L. perennis) lub jêczmienia (Hordeum), który utrwala³ pod³o¿e
w pierwszym roku eksperymentu. Koszt tak zaprojektowanej rekultywacji by³ o 30% ni¿szy w porównaniu z tradycyjnym wysadzaniem drzew.
Ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê obszarów o zachowanych naturalnych i pó³naturalnych walorach, a tak¿e zmiany siedliskowe dokonane na du¿ych powierzchniach, nie pozwalaj¹ce na ich spontaniczn¹ renaturalizacjê, w granicach Black Country zastosowano
metody renaturalizacji technicznej[Pawlaczyk, Jermaczek, 1995].
Prowadzone eksperymenty polegaj¹ na tworzeniu warunków siedliskowych i kreowaniu odpowiadaj¹cych im zbiorowisk rolinnych od podstaw (habitat creation - przedmiot
kursowy dla studentów Wydzia³u Nauk Stosowanych Uniwersytetu w Wolverhampton).
Projekty badawcze prowadzone s¹ przez pracowników naukowych Uniwersytetu w
Wolverhampton we wspó³pracy z w³adzami lokalnymi. Obejmuj¹ one kreowanie i utrzymywanie zbiorowisk lenych i zarolowych, bogatych florystycznie ³¹k, zbiorowisk rolinnoci bagiennej [Cohn, Millett,1995; Jones, Trueman, Millett, 1995; Atkinson i in., 1995].
Podstaw¹ powodzenia eksperymentu jest w³aciwe rozpoznanie warunków siedliskowych i dobór odpowiadaj¹cego im typu rolinnoci. Istotna jest tak¿e znajomoæ sk³adu i
struktury kreowanego zbiorowiska.
Metodyka kreowania lasków miejskich (woodland creation) polega w pierwszym etapie na gêstym wysadzeniu drzew (w odleg³oci nie przekraczaj¹cej 1m). Nastêpnie wprowadza siê rodzime gatunki runa lenego w postaci mieszanki nasion zmieszanej z piaskiem
(m.in. gatunki tj.: Betonica officinalis, Brachypodium sylvaticum, Galeobdolon luteum,
Hiacyntoides non-scripta, Millium effusum, Primula veris, Silene dioica). Stosowane s¹
tak¿e metody kombinowane, kiedy czêæ rolin wprowadzana jest w postaci nasion, czêæ
wysadzana. Do mieszanek nie u¿ywa siê gatunków indykacyjnych czyli rolin charakterystycznych dla naturalnych lasów (tzw. ancient woodland).
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Popularne i przynosz¹ce szybki efekt s¹ próby kreowania ³¹k. Aktualnie w sprzeda¿y
znajduj¹ siê specjalnie przygotowane mieszanki nasion (³¹ka kwietna, murawa kserotermiczna, itp.), które wysiewa siê w iloci 30 kg/ha. Na wykreowanej ³¹ce nale¿y prowadziæ
odpowiedni typ u¿ytkowania: koszenie (wczesne lato) lub wypas (jesieñ).
Sukcesem zakoñczy³ siê eksperyment za³o¿enia bogatej florystycznie ³¹ki na nieu¿ytku w Wolverhampton. Materia³, w postaci wie¿o skoszonego siana, pobrano z ³¹ki konej
z rejonu Shropshire (tereny rolnicze, po³o¿one poza granicami aglomeracji) i rozrzucono
na uprzednio przygotowanym terenie (frament dawnego kamienio³omu piaskowca, nieu¿ytek, nieu¿ytkwane pastwisko). W nastêpnym roku na powierzchniach dominowa³a k³osówka we³nista Holcus lanatus, której towarzyszy³y gatunki takie jak: ¿ycica trwa³a Lolium
perenne, grzebienica pospolita Cynosurus cristatus, z³ocieñ w³aciwy Leucanthemum
vulgare, koniczyna drobnog³ówkowa Trifolium dubium. W kolejnych latach wykreowane
³¹ki by³y coraz bogatsze, pojawi³y siê: szelê¿nik mniejszy Rhinantus minor, jaskier ostry
Ranunculus acris, krwawnik pospolity Achillea millefolium, prosienicznik szorstki Hypocheris radicata, babka lancetowata Plantago lanceolata.
Podobne eksperymenty rekultywacji zwa³ów pogórniczych przy u¿yciu sk³adników
rodzimej flory przeprowadzono w Zag³êbiu Ruhry w Niemczech. Na odpowiednio przygotowane profile wysiano mieszankê nasion rolin tworz¹cych spontanicznie zbiorowiska
chwastów ruderalnych (z przewag¹ rolin dwuliciennych).

Podsumowanie
W ochronie i rekultywacji gruntów godn¹ uwagi i wykorzystania jest metoda przyrodnicza wykorzystuj¹ca procesy naturalne, które w szczególnych przypadkach mog¹ byæ przyspieszane przez cz³owieka.
Istotne znaczenie maj¹ tu ponadto wzglêdy ekonomiczne, gdy¿ utrzymanie takich obszarów nie jest kosztowne, sprowadza siê z regu³y do ograniczenia ingerencji cz³owieka
(pozostawienie fragmentów obszarów jako niedostêpnych lub trudnodostêpnych) i okresowego sprz¹tania. W akcjach tych ju¿ teraz czêsto uczestniczy m³odzie¿ szkolna i spo³ecznoæ lokalna.
Obok wartoci przyrodniczej i pe³nionej funkcji spo³ecznej obszary te posiadaj¹ tak¿e
wartoæ kulturow¹ bêd¹c dokumentem dawnej dzia³alnoci przemys³owej.
Ochrona tych terenów, zabezpieczenie przed dewastacj¹ i w³aciwe u¿ytkowanie jest
jedn¹ z mo¿liwoci ich zagospodarowania.
Pragnê podziêkowaæ Prof. I.C. Truemanowi, Dr E.V. Cohn z Uniwersytetu w Wolverhampton, Prof. P. Putwain z Uniwersytetu w Liverpool (Anglia) oraz Prof. M. Jochimsen
z Uniwersytetu w Essen za umo¿liwienie mi zapoznania siê z prowadzonymi przez Nich
eksperymentami i udostêpnienie niepublikowanych materia³ów.
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Adam Rostañski
REKULTYWACJA I ZAGOSPODAROWANIE NIEU¯YTKÓW
POPRZEMYS£OWYCH - ROZWI¥ZANIA ALTERNATYWNE
Wprowadzenie
Regiony uprzemys³owione, gdzie rozwija³ siê, b¹d aktualnie funkcjonuje przemys³
surowcowo-wydobywczy i przetwórczy, charakteryzuj¹ siê znacznym przekszta³ceniem
powierzchni ziemi oraz du¿ym udzia³em zdewastowanych terenów poeksploatacyjnych i
sk³adowisk ró¿nego typu odpadów. Dotyczy to w szczególnoci terenów zwi¹zanych z eksploatacj¹ wêgla kamiennego (np. Zag³êbie Ruhry w Niemczech, teren tzw. Black Country w
Anglii czy Górnol¹ski Okrêg Przemys³owy w Polsce).
Funkcjonowanie w rodowisku du¿ych powierzchniowo terenów, zajmowanych przez
surowcowe i przetwórcze odpady poprzemys³owe stanowi jeden z podstawowych problemów zagospodarowania i renaturyzacji tych regionów. Uaktywnienie biologiczne obszarów zdegradowanych i ich w³aciwe zagospodarowanie sta³o siê aktualnie wymogiem prawa. Powszechnie stosowane techniki rekultywacji, wykorzystuj¹ce metody szybkiego zazielenienia (w tym zadrzewienia) terenów zdewastowanych, s¹ zazwyczaj ma³o efektywne,
a ich rezultaty czêsto znacznie odbiegaj¹ od zak³adanych w projektach. Rzadko stosowane
s¹ metody wykorzystuj¹ce lokalne zasoby rolin, które spontanicznie opanowuj¹ takie miejsca i zazwyczaj tworz¹ zwart¹ i trwa³¹ pokrywê rolinn¹. Wa¿nym jest te¿ rozpoznanie i
rozumienie, a nawet wykorzystanie procesów biologicznych zachodz¹cych spontanicznie
na terenach poprzemys³owych [Rostañski 1997a, b].
Wed³ug powszechnie znanej definicji - rekultywacja (gruntów) to nadanie lub przywrócenie wartoci u¿ytkowej gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym (np. terenom
poprzemys³owym) pod k¹tem ich póniejszego u¿ytkowania rolniczego, lenego lub rekreacyjnego.
Oczywicie sukces rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych przez
przemys³ zwi¹zany jest z wysokoci¹ zaanga¿owanych nak³adów oraz z docelow¹ koncepcj¹ funkcjonowania tych obszarów.
Poni¿szy przegl¹d zrealizowanych ju¿ koncepcji zagospodarowania terenów poprzemys³owych ma na celu ukazanie ró¿nych rozwi¹zañ podobnego problemu, w zale¿noci od
zaanga¿owanych nak³adów finansowych oraz pomys³ów projektantów.

Przyk³ady sposobów zagospodarowania nieu¿ytków poprzemys³owych
Zagospodarowanie rekreacyjne
Ten typ zagospodarowania daje efekt najbardziej widoczny i po¿¹dany przez spo³ecznoci lokalne. Jest jednak najdro¿szy w wykonaniu i utrzymaniu. St¹d te¿ konieczne s¹
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funkcje dodatkowe tych obszarów umo¿liwiaj¹ce chocia¿ czêciowe finansowanie utrzymania obiektu.
Zagospodarowanie rekreacyjne wymaga pe³nych zabiegów rekultywacyjnych (rekultywacja techniczna, biologiczna), zwi¹zanych tak¿e ze zmian¹ fizjografii terenu, wymian¹
wierzchniej warstwy gleby oraz wykorzystaniem pe³nego asortymentu rodków technicznych do budowy odpowiednich obiektów rekreacyjnych.
Wród obiektów o przeznaczeniu rekreacyjnym wymieniæ mo¿na:
Park miejski w Telford (Telford Town Park - Shropshire, Anglia) - powsta³y na terenie nieu¿ytków poprzemys³owych (m.in. ha³d pogórniczych) obiekt rekreacyjny, na obszarze którego zlokalizowano ogród kwiatowy (Maxell & Chelsea Gardens), liczne place zabaw dla dzieci, klub sportowy, stawy i jeziorka z mo¿liwoci¹ p³ywania ³ódkami, arenê koncertow¹ itd. Ca³oæ uzupe³nia doæ du¿a powierzchnia spacerowych terenów otwartych (polan i lasków). W s¹siedztwie obiektu zajduje siê du¿y kompleks handlowy [Telford ...1999].
Park krajobrazowy Baggeridge (Baggeridge Country Park - Staffordshire, Anglia)
to obszar dawnej kopalni i terenów zwa³owisk pogórniczych, gdzie wykorzystano urozmaicon¹ rzebê terenu oraz przep³ywaj¹cy w s¹siedztwie ciek wodny wraz ze stawami. Na
terenie obiektu zlokalizowano m.in. polany i punkty widokowe, trasy przeja¿d¿ek konnych,
cie¿ki przyrodnicze, stacjê edukacji ekologicznej itd.. [Baggeridge .... 1999].
Park zdrowia Quellenbusch (Gesundheitspark - Bottrop, Zag³êbie Ruhry, Niemcy)
- przekszta³cony dawny park przyszpitalny, po³¹czony aktualnie z du¿ym obszarem zagospodarowanych nieu¿ytków, wykorzystywany jako obiekt rekreacyjno - rehabilitacyjny, z zastosowaniem niekonwencjonalnych (alternatywnych) metod leczenia i relaksacji [IBA ...1999].
Tren ogrodowo-wystawowy OLGA w Oberhausen (Garten Osterfeld - Landesgartenschau, Oberhausen, Zag³êbie Ruhry, Niemcy) to nowoczesny obiekt wystawienniczo-rekreacyjny, zlokalizowany na dawnych terenach poprzemys³owych, prezentuj¹cy roliny ozdobne, powierzchniowe kompozycje artystyczne oraz elementy rodowiska zwi¹zane z przemys³owym dziedzictwem regionu [IBA ...1999].
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (Górnol¹ski Okrêg Przemys³owy, Polska) to du¿y obiekt (ponad 500 ha) rekreacyjny powsta³y czêciowo na terenach poprzemys³owych, z wykorzystaniem zró¿nicowanej rzeby terenu i istniej¹cych cieków i zbiorników wodnych. Obecnie park, wraz z ca³¹ infrastruktur¹ (Stadion l¹ski, ZOO,
kolej linowa, kolejka ziemna, k¹pielisko, planetarium itd.) stanowi bardzo wa¿ne i chêtnie
odwiedzane miejsce rekreacji w centrum przemys³owej aglomeracji katowickiej.
Powstaj¹cy obiekt rekreacyjno-przyrodniczy - Paciorkowce w Bieruniu (woj.
l¹skie) - zagospodarowany obszar zwa³owisk pogórniczych, tworz¹cych tzw. wzgórza,
po³¹czony z terenem dawnych rozlewisk potoku i stawów otoczonych pozosta³oci¹ dawnych lasków i zaroli ³êgowych.
Zagospodarowanie lene
Najpowszechniej zalecany i stosowany (przynajmniej w pocz¹tkowej fazie rekultywacji biologicznej) sposób zagospodarowania - g³ównie - zwa³owisk pogórniczych, zlokalizowanych czêsto na terenach lenych. Jest on drogi w wykonaniu i nie zawsze przynosz¹cy
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spodziewane efekty. Ze wzglêdu na to, ¿e las tworzy siê i kszta³tuje przez okres kilkuset lat
(las to nie tylko drzewa, ale ca³a struktura piêtrowa wraz ze skomplikowan¹ sieci¹ zale¿noci ekologicznych), trudno przewidzieæ koñcowy efekt stosowanych dzi zabiegów. Najstarsze, zalesione (czêsto spontanicznie) ha³dy pogórnicze stanowi¹ doæ interesuj¹ce obiekty, jako ostoje rolin i zwierz¹t w terenach przemys³owych. Niestety trudno tu mówiæ tak¿e
o lesie z rekultywacji jako potencjalnym ródle surowca drzewnego.
Obiekty zrekultywowane w kierunku lenym, w ró¿nych fazach rozwoju drzewostanu
spotyka siê doæ czêsto w przemys³owych obszarach Europy, zwi¹zanych z wydobyciem
wêgla kamiennego (Górny l¹sk, Zag³êbie Ruhry, Black Country itd.).
Zagospodarowanie rolnicze
Czêsto zalecany typ zagospodarowania terenów zdegradowanych przez przemys³, który wydaje siê jednak dyskusyjny, szczególnie w wypadku nadmiaru nie uprawianej ziemi
rolnej (co ma ostatnio miejsce w np. Polsce). Tak¿e wymogi sanitarne oraz wiadomoæ
zagro¿eñ ekotoksykologicznych w spo³eczeñstwie stawia pod du¿ym znakiem zapytania
celowoæ i sensownoæ tego typu sposobów rekultywacji i zagospodarowania. Nie nale¿y
tak¿e myliæ zagospodarowania rolniczego ze zwyk³ym zazielenieniem i zadarnieniem terenów pozbawionych pokrywy rolinnej.
Tu ewentualnie zaliczyæ mo¿na te¿ wykorzystanie powsta³ych w wyniku rekultywacji
terenów ³¹kowych, jako pastwisk dla zwierz¹t mniej wybrednych (kozy, owce itp.) lub
jako ród³o materia³u rolinnego do kiszenia, kompostowania lub na paszê.
Jednym z ciekawszych przyk³adów rekultywacji i zagospodarowania w kierunku rolniczym i rekreacyjno-przyrodniczym jest obszar dawnej kopalni rudy o³owiu Snail Beach Mine
(West-Midlands, Anglia). Czêæ obszaru pokrytego przez odpady poeksploatacyjne (z du¿¹
zawartoci¹ o³owiu) pozostawiono spontanicznej sukcesji rolinnoci, która zachodzi tu od
kilkudziesiêciu lat. Czêæ obszaru zrekultywowano w kierunku rolniczym i s³u¿y obecnie
jako pastwisko (zastosowano tu specyficzne metody unieruchomienia metali ciê¿kich w pod³o¿u). Pozosta³¹ czêæ terenu zagospodarowano przyrodniczo, kreuj¹c zbiorowisko rolinne
typu murawy kserotermicznej, wraz z interesuj¹cymi gatunkami rolin, tworz¹cymi barwne
kompozycje, nie wymagaj¹cymi intensywnych zabiegów pielêgnacyjnych.
Brak zagospodarowania
Taki stan charakteryzuje znaczn¹ powierzchniê nieu¿ytków poprzemys³owych (w tym
pogórniczych i pohutniczych) na obszarze np. Górnol¹skiego Okrêgu Przemys³owego.
Obiekty pozostaj¹ce przez d³ugi czas bez zagospodarowania (brak funduszy, brak w³aciciela itp.) stanowi¹ zazwyczaj [Rostañski 1996]:
· uci¹¿liwoæ rodowiskow¹ (pylenie, degradacja krajobrazu, zanieczyszczenie wód
gruntowych itp. - oczekuj¹ na zagospodarowanie);
· zapas surowca wtórnego (w oczekiwaniu na mniej lub bardziej realne wykorzystanie
w przysz³oci pozostaj¹ bez zagospodarowania);
· trwa³y nieu¿ytek podlegaj¹cy spontanicznej renaturyzacji (szczególnie po doæ
d³ugim czasie egzystencji w krajobrazie obiekty te podlegaj¹ spontanicznym proce-
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som tworzenia pokrywy rolinnej, bêd¹c tak¿e atrakcyjnym miejscem dla zwierz¹t,
staj¹ siê enklawami dzikiego ¿ycia w obszarach zurbanizowanych).
Do interesuj¹cych przyk³adów funkcjonowania takich obiektów zaliczyæ mo¿na zwa³y
pohutnicze i pogórnicze w Zag³êbiu Ruhry (Park Krajobrazowy - Duisburg Nord) oraz stare ha³dy pohutnicze na terenie Black Country (Site of Special Scientific Interest - Dudley).
Doæ interesuj¹cym przyk³adem jest te¿ stare sk³adowisko odpadów Zak³adów Sodowych w Jaworznie (Wy¿yna l¹ska), która po wielu latach trwania w formie nieu¿ytku
sta³a siê enklaw¹ rolin rzadkich w regionie i czêsto zagro¿onych wyginiêciem [Tokarska-Guzik 1996].
Zagospodarowanie przyrodnicze
Jest to doæ interesuj¹cy sposób wykorzystania terenów poprzemys³owych, pozostaj¹cych przez wiele lat bez zagospodarowania, gdzie procesy spontanicznego odtworzenia struktur przyrodniczych, zasz³y ju¿ tak daleko, i¿ warto obszar taki obj¹æ jedn¹ z form ochrony
przyrody. Temat ten jest zreszt¹ wart osobnych rozwa¿añ.
Obszary takie istniej¹ i funkcjonuj¹ ju¿ na terenie Europy. W aglomeracji l¹sko -krakowskiej istniej¹ m.in.: u¿ytek ekologiczny ¯abie Do³y (treny wyrobisk poprzemys³owych wype³nionych wod¹, wraz z otaczaj¹cymi ha³dami - obszar lêgowy wielu gatunków
ptaków itp.); Sasanka - Stary Olkusz (obszar chroniony obejmuj¹cy dawne wyrobiska po
eksploatacji rud cynku i o³owiu, który stanowi obecnie enklawê wielu rzadkich gatunków
rolin m.in. murawowych).
W Zag³êbiu Ruhry, przyk³adem ochrony obszarów poprzemys³owych, gdzie nastêpuje
spontaniczna renaturyzacja, jest teren dawnej kopalni Zeche Zollverein w Essen, gdzie
zabudowania przemys³owe funkcjonuj¹ jako tereny wystawowe, a ca³e ich otoczenie stanowi obszar spontanicznej zieleni, specyficznej dla obszarów pogórniczych [IBA ... 1999].
Tu te¿ mo¿na wspomnieæ o obszarze chronionym, omówionym ju¿ powy¿ej, na terenie
nieu¿ytków pohutniczych w Dudley (Black Country).
Utrzymanie charakteru (odtworzenie stanu), a nawet wzmocnienie funkcji - krajobraz przemys³owy
Doæ kontrowersyjny (stosunkowo nowy) pomys³, na zagospodarowanie terenów poprzemys³owych, który wydaje siê doæ interesuj¹cy, szczególnie w regionach o zachowanej jeszcze dawnej infrastrukturze przemys³owej. W zale¿noci od mo¿liwych zaanga¿owanych rodków zagospodarowanie takie mo¿e mieæ charakter ca³ociowy (regionalny),
b¹d lokalny, zwi¹zany z drobnymi inwestorami i lokalnymi pomys³ami na zagospodarowanie. Jednoczenie przy wyliczaniu kosztów zagospodarowania takich terenów nale¿y braæ
pod uwagê nak³ady na likwidacjê istniej¹cych obiektów przemys³owych, które nieraz przekraczaj¹ znacznie odnowienie i wykorzystanie istniej¹cych zasobów.
Poni¿ej przedstawiono kilka przyk³adów tego typu dzia³alnoci.
Skansen przemys³owy na wie¿ym powietrzu w Dudley (Black Country Living Muzeum, Dudley, Anglia) - to zachowane i odrestaurowane miasteczko przemys³owe wraz z czêci¹ us³ugow¹. Ciekawostk¹ jest tu odtwarzanie przez aktorów-przewodników czynnoci ¿y-
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cia codziennego osady przemys³owej z prze³omu XIX i XX wieku. Obiekt ten, wraz z s¹siaduj¹c¹ przystani¹ barek transportowych i turystycznych, przyci¹ga rokrocznie t³umy zwiedzaj¹cych (m.in. bêd¹c wa¿nym elementem edukacji regionalnej) [The Black Country ... 1999].
Park krajobrazowy Duisburg Nord (Landschaftspark Duisburg-Meiderich, Zag³êbie Ruhry, Niemcy) to doæ du¿y teren poprzemys³owy (dawnych zak³adów metalurgicznych Thyssen-Krupp), wykorzystywany przez spo³ecznoæ lokaln¹ na ró¿ne sposoby. Mo¿na tu zwiedzaæ nieczynne obiekty przemys³owe (z wielkim piecem jako punktem widokowym w³¹cznie), du¿e hale hutnicze wykorzystano jako sale koncertowe, czêæ zabudowañ i
powierzchni zak³adów s³u¿y jako park rekreacyjny. W nieczynnej gazowni mo¿na nurkowaæ
nawet na du¿ych g³êbokociach, a ca³oæ uzupe³nia nowoczenie zorganizowana sieæ wystawiennicza i gastronomiczna [IBA... 1999].
Wie¿a widokowa w Bottrop - Tetraeder (Tetraeder, Emscher Park, Zag³êbie Ruhry,
Niemcy ) jest to stalowa konstrukcja, przypominaj¹ca a¿urow¹ piramidê, zlokalizowana na
szczycie dawnej ha³dy pogórniczej w Bottrop. Zadaniem Tetraedru jest nie tylko umo¿liwienie ogl¹dania ca³ociowej panoramy Zag³êbia Ruhry, ale tak¿e akcentowanie w krajobrazie charakteru przemys³owego tego regionu. Ca³oæ uzupe³nia tu obszar u podnó¿a wie¿y pokryty kamieniem eksploatacyjnym, gdzie nie rozwija siê ¿adna rolinnoæ. Jest to
zamierzenie celowe projektantów [IBA... 1999].
Wymienione przyk³ady obiektów, a raczej sposoby na zagospodarowanie terenów poprzemys³owych powinny zwróciæ uwagê na problem funkcjonowania i zagospodarowania
terenów zmienionych przez przemys³. Rozwi¹zanie tego niezwykle istotnego problemu
powinno staæ siê priorytetowym zadaniem w planowaniu restrukturyzacji i dalszego rozwoju regionów silnie zurbanizowanych i uprzemys³owionych.

Konkluzje
1. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemys³owych powinny staæ siê priorytetowymi zagadnieniami w dobie restrukturyzacji obszarów zmienionych (zdegradowanych) przez przemys³. Pe³ne rozpoznanie zasobów i stanu obszarów zdegradowanych przez przemys³ oraz ca³ociowe (regionalne), wielokierunkowe koncepcje ich
zagospodarowania wydaj¹ siê byæ podstaw¹ planowania zrównowa¿onego rozwoju obszarów miejsko-przemys³owych w przysz³oci (teraniejszoci).
2. Istotne s¹ cele perspektywiczne rekultywacji i zagospodarowania m.in.:
· docelowy, ca³ociowy projekt zagospodarowania;
· jasne rozeznanie co do tego, kto ponosi koszty zagospodarowania w dalszej perspektywie czasowej;
· odpowied na pytanie podstawowe: czy w ogóle warto rekultywowaæ?
3. Czêæ terenów poprzemys³owych (np. zwa³owiska pogórnicze i pohutnicze) staje siê
miejscem egzystencji specyficznych biocenoz, nierzadko unikatowych w skali regionalnej, stanowi¹c wraz z zabytkami kultury przemys³owej swoiste dziedzictwo - godne
ochrony. Dla tego dziedzictwa warto utworzyæ skuteczne narzêdzia prawne, umo¿liwiaj¹ce zachowanie i ochronê dla przysz³oci.
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Gabriela Woniak, Agnieszka Kompa³a
ROLA PROCESÓW NATURALNYCH
W REKULTYWACJI NIEU¯YTKÓW POPRZEMYS£OWYCH
Intensywna od wielu lat dzia³alnoæ gospodarcza cz³owieka na obszarze Województwa
l¹skiego w powa¿ny sposób zaburza sta³y, naturalny cykl przemian rodowiska, które prowadz¹ do powstania ustabilizowanych siedlisk pozostaj¹cych w stanie równowagi dynamicznej.
Cz³owiek jest wiadom drastycznych zmian jakie dokonuje w rodowisku przyrodniczym.
Istnieje wiêc ustawowy zapis o obowi¹zku rekultywacji. Niemniej jednak, niezale¿nie od rodzaju stosowanych zabiegów rekultywacyjnych (ustawa o ochronie gruntów rolnych i lenych
z dnia 3. 02 1995, Prawo geologiczne i górnicze 4. 02 1994) (lub ich braku) roliny wkraczaj¹ na nieu¿ytki przemys³owe spontanicznie. Rolinnoæ ta swoista dla konkretnych obiektów jest w okrelonych warunkach siedliska trwa³a i jak siê wydaje najbardziej po¿¹dana i
najlepiej przystosowana. Naczelnym zadaniem rekultywacji i zagospodarowania terenów
przekszta³conych przez przemys³ powinno byæ nie czynienie wiêkszych szkód w rodowisku ni¿ te, które ju¿ wyrz¹dzono. Wymaga to jednak ogromnej rozwagi i w zasadzie wyklucza przedsiêwziêcia globalne nie poprzedzone indywidualn¹ analiz¹ konkretnego obiektu.
Mo¿na za³o¿yæ, i¿ miar¹ roli i znaczenia procesów naturalnych jest ró¿norodnoæ gatunków i zbiorowisk rolinnych jaka spontanicznie kszta³tuje siê na ró¿nych typach nieu¿ytków poprzemys³owych, w tym równie¿ gatunków rzadkich i chronionych. Zwrócenie
szczególnej uwagi na ró¿norodnoæ gatunkow¹ i ponadgatunkow¹ jest drog¹ do realizacji
paradygmatu wspó³czesnej ekologii i polityki ekologicznej jakim jest utrzymanie bioró¿norodnoæ. Zale¿noæ ró¿norodnoci organizmów ¿ywych od ró¿norodnoci siedlisk jest
faktem oczywistym. Dlatego te¿ otaczanie specjaln¹ trosk¹ siedlisk ustêpuj¹cych (oligotroficznych, mineralnych, o zró¿nicowanej wilgotnoci), mo¿e przyczyniæ siê do zwiêkszenia tej ró¿norodnoci.
Celem prezentowanej pracy jest
· pokazanie jakie rzadkie i chronione gatunki rolin i zwierz¹t znalaz³y swe ostoje na
nieu¿ytkach poprzemys³owych,
· wskazanie na ró¿norodnoæ zbiorowisk rolinnych jaka wykszta³ca siê w toku procesów naturalnych - spontanicznych na wybranych typach nieu¿ytków.
Nieu¿ytki poprzemys³owe s¹ bardzo zró¿nicowane pod wzglêdem: formy ukszta³towania (zwa³y, wykopy), sk³adu chemicznego gruntu i jego toksycznoci, warunków fizycznych
(wilgotnoæ, stosunki powietrzne panuj¹ce w pod³o¿u), uziarnienia rodzaju zachodz¹cych
przemian fizycznych i chemicznych, czy te¿ wp³ywu otoczenia. Znaczne jest równie¿ zró¿nicowanie mikrosiedliskowe w obrêbie konkretnego gruntu (nieu¿ytku). Poni¿ej przedstawiono krótkie charakterystyki kilku wybranych typów poprzemys³owych nieu¿ytków, dla
których dostêpne s¹ materia³y dotycz¹ce spontanicznie rozwijaj¹cych siê biocenoz (dane
zestawione w tabeli 1):
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Piaskownie - Jedn¹ z drastycznych zmian w krajobrazie i rodowisku przyrodniczym
jest eksploatacja piasku metod¹ odkrywkow¹. W wyniku wydobywania kolejnych pok³adów
piasku powstaj¹ zag³êbienia przyjmuj¹cy ró¿ny kszta³t i g³êbokoæ. Wstêpne wyniki prowadzonych badañ pozwoli³y na wyró¿nienie wieku interesuj¹cych i rzadkich gatunków rolin,
zbiorowisk rolinnych oraz procesów dynamicznych mimo znacznego przekszta³cenia terenu. Procesy takie obserwowano zarówno terenach piaskowni w rejonie D¹browy Górniczej, (Kunia Warê¿yñska) [Kompa³a 1997] ale równie¿ w rejonach Kopalni Piasku Jaworzno-Szczakowa [Szwedo Woniak i in 1996].
W trakcie eksploatacji wêgla kamiennego, z górotworu wyp³ywa woda. S¹ to s³one
wody kopalniane pochodz¹ce z odwadniania wyrobisk górniczych s¹ odprowadzane do osadników ziemnych wód kopalnianych. S¹ to p³askie tereny (o przeciêtnej powierzchni ok. 10
ha), w których gromadzona jest woda do³owa (czasami pochodz¹ca z g³êbokoci 1000 m.)
zawieraj¹ca znaczne iloci py³u wêglowego oraz zwi¹zków mineralnych. Po sedymentacji,
woda jest wypompowywana do rzek. Powierzchnia osadnika stopniowo obsycha i jest on
kolonizowany przez roliny. Na osadnikach wystêpuje szereg mikrosiedlisk - na jednym
obiekcie w tym samym czasie jest czêæ, w której woda zalewowa utrzymuje siê i ma g³êbokoæ 0,5-2 m., czêæ osadnika pozostaje bardzo mokra, w tych miejscach pod³o¿e ma
charakter grz¹skiego osadu. Czêæ za mo¿e byæ zupe³nie wyschniêta i przy d³u¿szym braku
opadów atmosferycznych wrêcz spêkana. Ta mozaika siedlisk stwarza niezwyk³e mo¿liwoci rozwoju rolinnoci [Woniak 1998 mskr, 1998].
Zalewiska - Osiadanie terenu prowadzi do powstawania zapadlisk. W sytuacji gdy blisko powierzchni zalegaj¹ utwory nieprzepuszczalne, gromadz¹c wodê ze sp³ywu powierzchniowego i podziemnego zamieniaj¹ siê w sztuczne zbiorniki wodne. Zalewiska te maj¹ najwiêksze szansê na uczynnienie biologiczne. Na wybranych zalewiskach prowadzone by³y
prace nad rozwojem flory i co szczególnie godne uwagi równie¿ fauny [Buszman, Parusel i
in.1993, Rostañski K., Tokarska-Guzik, i in. 1994; Holak, Pawe³ko 1995, TokarskaGuzik,
Rostañski A 1996]. Zalewiska wype³nione czyst¹ wod¹ sa miejscem bytowania i rozrodu
wielu gatunków zwierz¹t. Omiu chronionych p³azów, czterech gadów i dziewiêciu ptaków
[Busznam at all.; Tokarska-Guzik et al. 1993].
Ha³da Huty Szk³a w Jaworznie Szczakowej stanowi specyficzne siedlisko. Jest to
nieczynne od 1909 roku zwa³owisko wapnia dawnej austriackiej fabryki sody amoniakalnej. Pod³o¿e wyró¿nia siê wysokim pH (oko³o 8) i du¿¹ zawartoci¹ wapnia [TokarskaGuzik 1991].
Zwa³owiska pocynkowe stanowi¹ przyk³ad zwa³u wykazuj¹cego w³aciwoci toksyczne. Zajmuj¹ one na terenie Górnego l¹ska oko³o 200 ha, stanowi to zaledwie 6% ogólnej
powierzchni zwa³owisk (g³ównie pogórniczych). Rekultywacja zwa³owisk pocynkowych
ze wzglêdu na znaczn¹ toksycznoæ jest trudna [Tokarska-Guzik, Rostañski A. 1991]. Mimo
ubóstwa florystycznego obiektu stwierdzono wystêpowanie dwóch gatunków rzadkich
W tabeli 1 zestawione zosta³y gatunki, które przez badaczy (wymienionych powy¿ej)
uwa¿ane by³y za godne szczególnego odnotowania na badanych przez wymienionych autorów nieu¿ytkach poprzemys³owych.
Du¿a grupa gatunków zamieszczonych w tabeli 1 jest chroniona (zaznaczone gwiazdk¹). Ujête w niej roliny reprezentuj¹ ró¿ne grupy siedliskowe. Poza obszarami przemys³owymi przywi¹zane s¹ one do rozmaitych czêsto specyficznych siedlisk jak, sol-
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Tabela 1. Rzadkie gatunki rolin naczyniowych wystêpuj¹ce spontanicznie na ró¿nych typach nieu¿ytków poprzemys³owych wytypowane przez autorów na badanych przez nich typach nieu¿ytków
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=DOHZLVND +DáGD
3LDVNRZQLH 2VDGQLNL
]DWRSLVND 6]NáD
$ORSHFXUXVDHTXDOLV
3J



$QWHQDULDGLRLFD



6=
$WULSOH[SURVWUDWDVVSSURVWUDWD




$UDELVKLUVXWD



6=
%O\VPXVFRPSUHVVXV
3J.:



%RWU\FKLXPOXQDULD



6=
%XOERVFKRHQXVPDULWLPXV
3J
&+


%XWRPXVXPEHOODWXV


]DOHZ

&DUH[IODYD
-6].:



&DUOLQDDFDXOLV



6=
&HQWDXULXPHUK\WUDHDVVSHUK\WUDHD 

67

6=
&RPDUXPSDOXVWUH


]DOHZ

&KDPDHQHULRQSDOXVWUH
.:0%
6,


&KHQRSRGLXPERWU\V

6,


&KPDSKLOODXPEHOODWD
%.



'DWXUDVWUDPRQLXP

3$-$


'URVHUDDQJOLFD 
.:0%



'URVHUDURWXQGLIROLD 
3J.:



'DFW\ORUKL]DPDMDOLV 



6=
(SLSDFWLVDWURUXEHQV 
%.



(SLSDFWLVKHOOHERULQD 




(SLSDFWLVSDOXVWULV 
%..:0%


6=
(TXLVHWXPYDULHJDWXP
.:3J
3$


(ULRSKRUXPODWLIROLXP
-6]
3$


)UDQJXODDOQXV 
%XN



*\PQDGHQLDFRQRSVHD 



6=
+RWWRQLDSDOXVWULV
3J

]DOH

,ULVVLELULFD 
-6]



-DVLRQHPRQWDQD
.:%.



-XQFXVUDQDULXV

RVDG


.RHOHULDJODXFD
%.



/HPQDJLEED


]DOH

/LSDULVORHVHOLL 
.:0%



/\FRSRGLHOODLQQXQGDWD 
.:



0DO[LVPRQRSK\OORV 
3J


6=
0\ULFDULDJHUPDQLFD
%.
6,&+


1HRWLDQLGXVDYLV 
-6]



1\PSKDHDDOED 
3J

]DOH

1XSKDUOXWHXP 
3J

]DOH

2QRQLVVSLQRVD 
.:


6=
2UFKLVPLOLWDULV 



6=
3DUQDVVLDSDOXVWULV
-6]3J
3$

6=
3LQJXLFXODYXOJDULV
.:



3ODQWDJRLQWHUPDHGLD

67%5


3RO\JDODDPDUHOOD



6=
5DQXQFXOXVVFHOHUDWXV
3J3
0,


6FKRHQRSOHFWXVWDEHUQDHPRQWDQL
3J



6SDUJDQLXPPLQLPXP


]DOH

6SHUJXODULDPDULQD



6=
1D]ZDJDWXQNRZD






+DáGD
SRF\QNRZD












+&






















+&














89

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 1
6SHUJXODULDVDOLQD
7HXFULXPERWU\V
7RILHOGLDFDO\FXOWD 
7ULJORFKLQSDOXVWUH
7KDOLFWUXPOXFLGXP
8WULFXODULDPLQRU
8WULFXODULDYXOJDULD
9DFFLQLXPR[\FFRFXV
9HURQLFDDQDJDOLVDTXDWLFD
9LEXUQXPRSXOXV



-6]

57



3J
.:

.1


.1





67



]DOH
]DOH

]DOH
]DOH
]DOH




6=
6=




















Objanienie skrótów u¿ytych w tabeli: SZ  Zwa³owisko Huty Szk³a w Jaworznie; J-Sz  Kopalnia Piasku
czêæ wyrobiska Jaworzno Szczakowa, BK  Kopalnia Piasku czêæ wyrobiska Bukowno; Pg  zalewiska
popiaskowe Pogoria, KW  piaskownia Kunia Wrê¿yñska; MB  wyrobisko popiaskowe Maczki Bór; JA
- Osadnik KWK Jastrzêbie; KN  Osadnik KWK Knurowie; MI - Osadnik KWK Miechowice; PA - Osadnik
KWK Pary¿; SI - Osadnik KWK Silesia; CH - Osadnik KWK Chwa³owice; zale  zalewiska pokoplaniane
na Górnym l¹sku; ST - Osadnik KWK Staszic; BR - Osadnik KWK; Brzeszcze; * - gatunki chronione

niska, murawy nawapienne, torfowiska, namuliska, kamieñce nadrzeczne, zbiorowiska
wodne, szuwary.
Wykazanie zró¿nicowania zbiorowisk rolinnych mo¿liwe by³o w przypadku niektórych
typów nieu¿ytków poprzemys³owych, dla których wykonano inwentaryzacjê zbiorowisk i zespo³ów. Ca³ociowymi badaniami na obszarze Górnego l¹ska objêto bowiem tylko osadniki
ziemne wód kopalnianych (wykaz nr 1 - Woniak 1998a Woniak 1998 b) oraz czêciowe dla
wyrobisk popiaskowych (wykaz nr 2 - Kompa³a 1997, Szwedo, Woniak i in. 1996).
Wykaz nr 1. Zbiorowiska rolinne wyró¿nione na osadnikach ziemnych wód kopalnianych. (Systematyka
przyjêta za Przewodnikiem do oznaczania zbiorowisk rolinnych Polski Matuszkiewicz 1984)
Klasa: Cakiletea maritimae R. Tx. et Prsg. 1950
Zbiorowisko z Salsola kali
Klasa: Bidentetea tripartiti R.Tx. Lohm et Prsg. 1950
Zespó³: Chenopodietum glauco-rubri Lohm. 1950
Zbiorowisko z Atriplex prostrata ssp. prostrata
Zbiorowisko z Bidens tripartita
Zbiorowisko z Chenopodium botrys
Zbiorowisko z Polygonum hydropiper
Klasa: Isöeto-Nanojuncetea Br.-Bl. et R.Tx. 1947
Zbiorowisko z Juncus bufonius
Klasa: Chenopodietea Oberd. 1957 em. Lohm., J. et R.Tx. 1961
Zbiorowisko z Tussilago farfara
Zespó³: Digitarietum ischaemi R. Tx. et Prsg. (1942) 1950
Zespó³: Senecioni-Tussilaginetum Moller 1949
Klasa: Secalietea Br.-Bl. 1951
Zbiorowisko z Vicia tetrasperma
Klasa: Epilobietea angustifolii R.Tx. et Prsg. 1950
Zbiorowisko z Calamagrostis epigejos
Zbiorowisko z Centaurium erythraea subsp. erythraea
Klasa: Plantaginetea maioris R.Tx. et Prsg. 1950
Zbiorowisko z Agrostis stolonifera
Zbiorowisko z Alopecurus geniculatus
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Zbiorowisko z Ranunculus sceleratus
Zbiorowisko z Rumex maritimus
Zbiorowisko z Plantago intermedia
Zbiorowisko z Lepidium ruderale

Zbiorowisko z Polygonum aviculare
Zbiorowisko z Potentilla anserina
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Zbiorowisko z Carex hirta
Zbiorowisko z Rumex crispus
Zbiorowisko z Poa annua
Klasa: Artemisietea Lohm., Prsg. et R.Tx. 1950
Zespó³ Echio-Melilotetum R.Tx. 1942
Zespó³ Cirsio-Tussilaginetum Chojnacki 1979
Zespó³ Tanaceto-Artemisietum vulgaris Br.-Bl. (1931) 1949
Zespó³ Eupatorietum cannabini R. Tx. 1937
Zbiorowisko z Agropyron repens
Zbiorowisko z Melilotus alba
Zbiorowisko z Brassica napus
Zbiorowisko z Medicago lupulina
Zbiorowisko z Calendula officinallis
Zbiorowisko z Reseda lutea
Zbiorowisko z Equisetum hiemale
Zbiorowisko z Reynoutria japonica
Zbiorowisko z Hordeum jubatum
Zbiorowisko z Solidago canadensis
Zbiorowisko z Linaria vulgaris
Klasa: Phragmitetea R.Tx. et Prsg. 1945Zespó³ Glycerietum maximae Hueck 1931
Zespó³ Typhetum latifoliae Soó 1927
Zespó³ Phragmitetum communis (Gams 1927) Schmale 1939
Zespó³ Eleocharitetum palustris ennikov 1919
Zespó³ Typhetum angustifoliae (Allorge 1922) Soó 1927
Zespó³ Scirpetum lacustris (Allorge 1922) Chouard 1924
Zespó³ Scirpetum maritimi (Br.-Bl. 1931) R. Tx 1937
Zespó³ Iridetum pseudoacori Eggler 1933 (n.n)
Zbiorowisko z Carex vulpina
Klasa: Asteretea tripolium Westh. et Beeft. ap. Beeft 1962
Zespó³ Polygono-Matricarietum (Trzciñska-Tacik 1975)
Zespó³ Puccinellio-Chenopodietum glauci (Krappielova 1971) Jackowiak 1982
Zespó³ Puccinellio-Spergularietum salinae (Feekes 1936) R. Tx. et Volk 1937
Zbiorowisko z Puccinellia distans
Klasa: Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955 em Müll. 1961
Zespó³ Diantho-Armerietum elongatae Krausch 1959
Zbiorowisko z Corynephorus canescens
Klasa: Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937
Zbiorowisko z Daucus carota
Zbiorowisko z Equisetum arvense
Klasa: Festuco-Brometea Br.-Bl. et R.Tx. 1943
Zbiorowisko z Plantago media
Klasa: Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Nordh. 1937) R.Tx. 1937
Zbiorowisko z Eriophorum latifolium
Zbiorowisko z Menyanthes trifoliata
Zbiorowisko z Eriophorum angustifolium
Zbiorowisko z Juncus articulatus
Klasa: Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1948
Zbiorowisko z Valeriana sambucifolia
Zbiorowiska o nieustalonej przynale¿noci systematycznej
Zbiorowisko z Chamaenerion palustre
Zbiorowisko z Heleocharis uniglumis
Zbiorowisko z Diplotaxis muralis
Zbiorowisko z Humulus lupulus
Wykaz nr 2. Zbiorowiska i zespo³y rolinne wyró¿nione w wyniku wstêpnych badañ terenowych na wyrobiskach popiaskowych
Klasa: Potamogetonetea R. Tx. Et Prsg.
Elodeetum canadensis
Nupharo-Nymphaetum
Potamogetonetum natantis
Klasa: Phragmitetea R.Tx. et Prsg. 1945
Caricetum acutiformis
Caricetum rostratae
Eleocharietum palustris
Glycerietum maximae
Iridetum pseudoacori

Potamogetonetum pectinati
Potamogetonetum lucentis
Nasturtietum officinalis
Phragmitetum communis
Sagittario-Sparganietum emersi
Scirpetum maritimi
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Klasa: Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937
Zb. Juncus effusus
Scirpetum silvatici
Klasa: Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Nordh. 1937) R.Tx. 1937
Zb z Equisetum variegatum (Juncetum alpini)
Zb z Carex flava
Klasa: Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955 em Müll. 1961
Spergulo vernalis-Corynephoretum

Wnioski
Na badanych obiektach zaobserwowano du¿¹ ró¿norodnoæ form ¿ycia, pocz¹wszy od
porostów, plechowców (w¹trobowców, mchów), przez paprotniki do rolin naczyniowych.
Obecnoæ rolin mikoryzowych jak i motylkowych wiadczy o tym, i¿ w pod³o¿u obecne s¹
równie¿ grzyby i bakterie. Wy¿szoæ procesów spontanicznych nad szeroko pojêtymi rekultywacjami, polega przede wszystkim na tym, i¿ uk³ad organizmów, kszta³tuj¹cy siê na
takich siedliskach w danym punkcie czasu i przestrzeni, optymalnie dostosowuje siê do
istniej¹cych warunków abiotycznych. Dostosowanie to dotyczy wszystkich poziomów organizacji ekosystemu. Dostêpnoæ ró¿norodnych nisz ekologicznych stwarza mo¿liwoci
dla osiedlania siê na tych obszarach wielu rzadkich i chronionych gatunków rolin. Poszczególne etapy realizuj¹ siê w ci¹gu kilku lat. Zale¿nie od stanu wyjciowego, procesy
naturalne - spontaniczne nale¿y obserwowaæ i analizowaæ w aspekcie przemian sukcesyjnych (pierwotnych, wtórnych) lub regeneracyjnych.
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Ryszard Cymreman, Andrzej Morze, Luiza Tyszko
PROBLEMY REKULTYWACJI GRUNTÓW
ZNIEKSZTA£CONYCH BUDOW¥ INSTALACJI LINIOWYCH
NAZIEMNYCH I PODZIEMNYCH
1. Wprowadzenie
Efektem rozwoju cywilizacyjnego jest rosn¹ca urbanizacja obszarów pierwotnie zalesionych, ³¹k stepów i mokrade³. Wraz ze wzrostem przestrzennego zasiêgu tego zjawiska
nastêpuj¹ jego zmiany jakociowe prowadz¹ce do burzliwego rozwoju sieci po³¹czeñ w
obrêbie obszarów intensywnie zagospodarowanych przez cz³owieka, a tak¿e miêdzy nimi.
Sieæ ta nosi nazwê infrastruktury liniowej. S¹ to po³¹czenia nadziemne, podziemne i naziemne, takie jak: ruroci¹gi, linie elektro-energetyczne, drogi, tunele i inne. Rozwój ich,
pod¹¿aj¹cy za wymogami wspó³czesnej cywilizacji powoduje jednak zagro¿enia dla niej,
wyra¿aj¹ce siê m.in. w: dewastacji otoczenia cz³owieka, ograniczaniu przestrzeni jego dzia³alnoci. wiadomoæ tego faktu u wspó³czesnych spo³eczeñstw staje siê coraz bardziej
powszechna. Powszechna staje siê d¹¿noæ do naprawy negatywnych skutków tej dewastacji na drodze rekultywacji. Pod tym pojêciem nale¿y rozumieæ szereg kompleksowych
dzia³añ cz³owieka, zmierzaj¹cych do przywrócenia ekologicznych, u¿ytkowych walorów
rodowisku, które zosta³y pomniejszone lub utracone na okrelonym terenie wskutek przemys³owej i bytowej dzia³alnoci cz³owieka lub wskutek innych przyczyn np.: ¿ywio³ów
natury: wody, wiatru, ognia.
W Polsce rekultywacja gruntów i ich ochrona doczeka³y siê uwarunkowañ prawnych.
W szczególnoci dotyczy to gruntów rolnych i lenych. Postulat i zasady rekultywacji gruntów rolnych i lenych zawarte s¹ w ustawie o ochronie gruntów rolnych i lenych z dnia 3
lutego 1995 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 78). Zgodnie z ni¹ rekultywacja to nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartoci u¿ytkowych lub przyrodniczych przez w³aciwe ukszta³towanie rzeby terenu, poprawienie w³aciwoci fizycznych i
chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz
odbudowanie lub zbudowanie niezbêdnych dróg.
Szczególnym przypadkiem, w wietle przytoczonej definicji staj¹ siê - z punktu widzenia potrzeb i mo¿liwoci rekultywacji - skutki inwestycji liniowych nad i podziemnych.
Inwestycje te przebiegaj¹ g³ównie przez tereny rolne i lene, jednoczenie dziêki umiejscowieniu (nad i pod ziemi¹) oraz niewielkiej szerokoci, pasa inwestycyjnego nie wp³ywaj¹, w wiêkszoci przypadków, na koniecznoæ zmiany funkcji terenów, na których powstaj¹. W odró¿nieniu od innych obszarów zdewastowanych (na obszarach wyrobisk, zwa³owisk) przywrócenie pierwotnych wartoci u¿ytkowych i przyrodniczych gruntom jest
mo¿liwe do osi¹gniêcia przez w³aciwe planowanie i wykonawstwo dzia³añ, odpowiednie
do charakteru infrastruktury liniowej.
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2. Aspekty prawne rekultywacji gruntów w pasie budowy inwestycji
liniowych nad i podziemnych
Podstaw¹ planowania inwestycji liniowych oraz zagospodarowania obszarów w ich
zasiêgu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zasadniczym zagadnieniem prawnym, dotycz¹cym budowy inwestycji liniowych na
gruntach rolnych i lenych jest rozwa¿enie, czy realizacja podziemnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej wywo³uje koniecznoæ zastosowania przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z
pón. Zm), zgodnie z którym przeznaczenia gruntów rolnych i lenych na cele nierolnicze
i nielene dokonuje siê w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporz¹dzonym w trybie okrelonym w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym.
Pe³na procedura zwi¹zana z koniecznoci¹ opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wy³¹czenia gruntów z produkcji, bêdzie mia³a odniesienie do
naziemnych inwestycji liniowych, a wiêc do przypadków gdy ich realizacja bêdzie zwi¹zana z koniecznoci¹ wykupu lub wyw³aszczenia nieruchomoci.
W przypadku inwestycji nad i podziemnych wy³¹czenie bêdzie mia³o znamiona nietrwa³ego wy³¹czenia gruntów rolnych i lenych z produkcji. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 3
lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i lenych (art. 4 pkt. 13), z tytu³u nietrwa³ego wy³¹czenia tych gruntów osoba powoduj¹ca takie wy³¹czenie bêdzie uiszcza³a op³atê
roczn¹, stanowi¹c¹ 10% nale¿noci wyra¿onej w tonach ziarna ¿yta lub m3 drewna, przez
okres tego wy³¹czenia, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez 20 lat od chwili wy³¹czenia tych gruntów z produkcji.
O nietrwa³ym wy³¹czeniu gruntów z produkcji mo¿na mówiæ tylko w tych przypadkach, kiedy w wyniku rekultywacji grunty zostan¹ przywrócone na cele sprzed ich wy³¹czenia. Jeli natomiast zostanie ustalony kierunek rekultywacji inny ni¿ rolny lub leny to
musi byæ dokonana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zachodziæ bêdzie obowi¹zek uiszczenia nale¿noci i op³at rocznych przez okres 10 lat.
Stosownie do treci art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i
lenych (zmienionych tzw. ustaw¹ kompetencyjn¹) organem w³aciwym w sprawach ochrony i rekultywacji gruntów rolnych jest starosta, a gruntów lenych  dyrektor regionalnej
dyrekcji Lasów Pañstwowych, z wyj¹tkiem obszarów parków narodowych, gdzie organem
w³aciwym jest dyrektor parku.
Decyzje w sprawie rekultywacji gruntów rolnych wydaje starosta po zasiêgniêciu opinii:
· zarz¹du gminy na terenie której znajduje siê obiekt podlegaj¹cy rekultywacji (kierunek rekultywacji powinien byæ zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
· dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Pañstwowych jeli projektowany jest leny kierunek rekultywacji,
· dyrektora okrêgowego urzêdu górniczego  w odniesieniu do dzia³alnoci górniczej.
Obowi¹zek rekultywacji gruntów powstaje od momentu wydania decyzji administracyjnej w tym przedmiocie tj. nak³adaj¹cej na konkretn¹ osobê wykonanie zabiegów rekultywacyjnych i okrelaj¹cych kierunek rekultywacji oraz termin jej zakoñczenia. Decyzja
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nak³adaj¹ca obowi¹zek rekultywacji powinna okrelaæ równie¿ kierunek rekultywacji (co
mo¿e stanowiæ podstawê do opracowania dokumentacji technicznej rekultywacji).
Pozosta³e zagadnienia, których zakres zosta³ enumeratywnie wyliczony w art. 22 ust. 1
cyt. ustawy o ochronie gruntów rolnych i lenych mog¹ (np. decyzja okrelaj¹ca termin
wykonania rekultywacji) lub powinny byæ przedmiotem odrêbnych decyzji (np. decyzja o
uznaniu rekultywacji za zakoñczon¹).
Prace rekultywacyjne przy inwestycjach liniowych powinny byæ przeprowadzone na
podstawie uproszczonej dokumentacji rekultywacyjnej. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lenych nie przewiduje zatwierdzania projektu rekultywacji przez organy administracji publicznej. Jednak¿e uznanie rekultywacji za zakoñczon¹ powinno nast¹piæ po ocenie prawid³owoci wykonania prac rekultywacyjnych, w szczególnoci nale¿y oceniæ czy
rekultywacja wykonana zosta³a zgodnie z opracowan¹ dokumentacj¹ techniczn¹ rekultywacji. Data decyzji o uznaniu rekultywacji za zakoñczon¹ okrela moment ustania obowi¹zku
uiszczania op³aty rocznej. Jednak sam fakt, ¿e rekultywacja nie by³a prowadzona w oparciu
o dokumentacjê techniczn¹ rekultywacji, nie stanowi przeszkody do uznania rekultywacji
za zakoñczon¹. Zgodnie bowiem z art. 75 kodeksu postêpowania administracyjnego dowodem w sprawie mo¿e byæ wszystko, co mo¿e przyczyniæ siê do wyjanienia stanu faktycznego; w szczególnoci dowodem mog¹ byæ dokumenty, zeznania wiadków, opinie bieg³ych itp. Skoro nie ma dokumentacji technicznej rekultywacji to wystarczaj¹ca jest opinia
bieg³ych oceniaj¹ca prawid³owoæ dokonanej rekultywacji (klasyfikatora). Podobne rozstrzygniêcie zawiera wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 24 sierpnia 1990
roku sygn. Akt II S.A.520/90 (niepublikowany). Równie¿ brak decyzji o ustaleniu kierunku
rekultywacji, ustaleniu terminu zakoñczenia rekultywacji i zagospodarowania gruntów nie
stanowi przeszkody do uznania rekultywacji za zakoñczon¹, jeli w wietle materia³u dowodowego sprawy nie ma w¹tpliwoci, ¿e faktycznie rekultywacjê przeprowadzono Jedynym kryterium jest dokonanie oceny, czy w wyniku dokonanych zabiegów przywrócono
wartoci u¿ytkowe gruntom (wyrok NSA z dnia 2 X.1989 roku sygn. Akt II S.A. 892/-894/
/89 OSNA 1989 z nr 2 poz. 86).

3. Szkody powodowane budow¹ infrastruktury liniowej nadi podziemnej
Infrastruktura liniowa stanowi element trwale zwi¹zany z gruntem, bez wzglêdu na to,
czy s¹ to sieci nadziemne, czy niewidoczne urz¹dzenia podziemne. Do infrastruktury nad
i podziemnej zalicza siê urz¹dzenia do przesy³ania p³ynów, gazów, energii i informacji.
Bêd¹ to wiêc:
 sieci wodoci¹gowe,
 sieci kanalizacyjne,
 sieci cieplne,
 sieci gazowe,
 sieci telekomunikacyjne,
 sieci elektroenergetyczne,
 sieci specjalne.
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Infrastruktura liniowa w miejscach odbioru (przy³¹czach) powoduje wzrost wartoci
nieruchomoci i jest zjawiskiem korzystnym, natomiast w miejscach przesy³u-tranzytu
powoduje ró¿ne negatywne zjawiska w nieruchomociach, przez które przebiega.
Inwestycje te, a w szczególnoci zwi¹zane z infrastruktur¹ podziemn¹ powoduj¹ czasowe zajêcie przestrzeni (na okres budowy) i naruszenie istniej¹cego stanu u¿ytkowania oraz
zagospodarowania. Nieruchomoæ po zakoñczeniu budowy wraca do w³aciciela i dalszego
u¿ytkowania (najczêciej pierwotnego). Przywrócenie u¿ytecznoci takim gruntom zdewastowanym nastêpuje w drodze rekultywacji gruntu.
W zwi¹zku z realizacj¹ inwestycji liniowych u¿ytkownicy i w³aciciele nieruchomoci
po³o¿onych w pasie realizacyjnym doznaj¹ okrelonych szkód, których wielkoæ i zasiêg
zale¿y od:
 formy zajêcia terenu (trwa³e, czasowe),
 aktualnego stanu zagospodarowania terenu,
 aktualnie pe³nionej funkcji,
 miejsca lokalizacji terenu w odniesieniu do trasy inwestycji liniowej,
 starannoci wykonania prac budowlanych,
 poprawnoci wykonania prac rekultywacyjnych.
Rodzaje szkód jakie ponosz¹ u¿ytkownicy nieruchomoci przedstawia poni¿sze zestawienie:

$=DM FLDWUZDáH
QLHUXFKRPR FL

%=DM FLDF]DVRZH
QLHUXFKRPR FL



8WUDWDSUDZDZáDVQR FLOXELQQ\FKSUDZU]HF]RZ\FK
8WUDWDSRQLHVLRQ\FKQDNáDGyZQDUR]SRF] W SURGXNFM 
D SU]\SRQLHVLRQ\FKQDNáDGDFKQDSURGXNFM  QDNáDG\
DJURWHFKQLF]QHXSUDZ\L]DVLHZ\SODQWDFMH
8WUDWDSR \WNyZ
ZLHOROHWQLHGU]HZRVWDQ\ QDNáDG\LGRFKRG\
ZWUDNFLHEXGRZ\
E EH]SRQLHVLRQ\FKQDNáDGyZQDSURGXNFM XWUDFRQ\
GRFKyG]SRWHQFMDOQHMSURGXNFML
D ]PQLHMV]HQLH]GROQR FLSURGXNF\MQHMZSDVLH
URERF]\P F]DVRZH 
=PQLHMV]HQLH
E Z\á F]HQLH]X \WNRZDQLDIUDJPHQWyZWHUHQX
ZDUWR FLJUXQWXZ
]ZL ]DQ\FK]R]QDF]HQLHPWUDV\LSRJRUV]HQLHP
SDVLHLQZHVW\FML
ZDUXQNyZSURZDG]HQLDXSUDZ
OLQLRZ\FKLLFK
F WUZDáD]PLDQDIXQNFMLREV]DUX
RGG]LDá\ZDQLD
G RJUDQLF]HQLHSUDZDZáDVQR FLZSDVLHLQZHVW\FML
ÄVáX HEQR üLQIUDVWUXNWXU´

Jednym ze skutków budowy infrastruktury liniowej, (w szczególnoci podziemnej) na
gruntach rolnych i lenych jest zniszczenie gleb. W takich przypadkach wystêpuje koniecznoæ rekultywacji.
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4. Specyfika rekultywacji gruntów zniekszta³conych budow¹ inwestycji
liniowych
Specyfika rekultywacji gruntów zniekszta³conych budow¹ infrastruktury wynika g³ównie z charakteru przedmiotu rekultywacji. Cechuje go bowiem liniowy charakter  jest to
w¹ski i wyd³u¿ony pas gruntu. Pas inwestycji przecina ró¿ne rodzaje u¿ytków gruntowych i
zró¿nicowane (pod wzglêdem typologicznym, rodzajowym, gatunkowym) jednostki glebowe. Taki stan przedmiotu rekultywacji powoduje, ¿e mamy do czynienia z rekultywacj¹ 
umownie nazywan¹ ró¿norodn¹. Nie mo¿na tu bowiem zastosowaæ jednolitego sposobu
postêpowania, ani jednolitego zakresu prac na ca³ym odcinku terenu zniszczonego. Inny
jest tu cel rekultywacji ni¿ w przypadkach innych typów obszarów zniszczonych. Tu bowiem celem nie jest stworzenie, w wyniku rekultywacji, najlepszych warunków do np. prowadzenia produkcji rolnej lecz stworzenie warunków podobnych (identycznych) do tych
jakie s¹ w s¹siedztwie obszaru zajêtego pod infrastrukturê. W tym przypadku wiêc powinno
siê k³aæ szczególnego nacisku na odtworzenie stanu poprzedniego. Za niekorzystn¹ nale¿y zatem uznaæ ewentualnoæ powstania, w wyniku rekultywacji, obszaru o lepszych jak i
gorszych walorach produkcyjnych. Psuje to bowiem dotychczasow¹ strukturê przestrzenn¹
i dotychczasowe uk³ady produkcyjne. Z tych powodów rekultywacja liniowa musi mieæ
odmienn¹ technologiê i odmienn¹ procedurê postêpowania, a o jej powodzeniu decyduje w
sposób szczególny:
 dok³adne rozpoznanie gruntów przed rozpoczêciem budowy,
 prawid³owe prowadzenie prac budowlanych,
 prawid³owy zakres prac przywracaj¹cych w³aciwoci fizyczne, chemiczne i biologiczne
glebie.
Z powy¿szych rozwa¿añ wynika, ¿e mo¿na ustaliæ ci¹g technologiczny prac, zapewniaj¹cy osi¹gniêcie celu g³ównego, a mianowicie przywrócenie po rekultywacji w³aciwoci
produkcyjnych zbli¿onych do stanu wyjciowego. Ci¹g technologiczny prac rekultywacyjnych musi jednak byæ zapocz¹tkowana jeszcze przed rozpoczêciem prac budowlanych, bo
od tego zale¿y zakres i technologia procesu inwestycyjnego i rekultywacyjnego. Mo¿na w
nim wyró¿niæ nastêpuj¹ce g³ówne etapy:
I. Etap rozpoznawczy - przed przyst¹pieniem do prac budowlanych. Nale¿y tu dokonaæ dok³adnego rozeznania warunków glebowych na podstawie map (glebowo-rolniczych, ewidencji gruntów, klasyfikacyjnych) i innych róde³. Efektem tego etapu
powinno byæ wyodrêbnienie jednorodnych obszarów rekultywacyjnych. Za jednorodne rekultywacyjnie nale¿y uznaæ obszary u¿ytkowe jednakowo, o podobnym
uk³adzie warstw glebowych, podobnych w³aciwociach fizycznych, chemicznych
biologicznych, podobnej kulturze glebowej i podobnej zasobnoci w sk³adniki pokarmowe. Ka¿dy obszar jednorodny bêdzie przedmiotem odrêbnego zakresu prac
rekultywacyjnych i odrêbnej technologii postêpowania przy pracach budowlanych
i pracach rekultywacyjnych. Etap ten powinien siê koñczyæ wypracowaniem uproszczonych technologii i ci¹gów technologicznych prac rekukltywacyjnych dla poszczególnych obszarów jednorodnych.
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II. Etap budowy infrastruktury- w trakcie którego nale¿y w sposób selektywny wydobywaæ i odk³adaæ warstwy z wykopu, uwzglêdniaj¹c przy tym nie tylko warstwê próchniczn¹, ale tak¿e poszczególne nastêpne warstwy gleby (w zale¿noci od sk³adu mechanicznego).
III. Etap po u³o¿eniu infrastruktury- w trakcie którego nale¿y u³o¿yæ odpowiednie warstwy
gruntu w taki sposób, aby odtworzyæ ich pierwotny uk³ad, dokonaæ zgêszczenia i wyrównania gruntu w miejscu wykopu, a nastêpnie równomiernego rozcielenia warstwy
próchnicznej.
IV. Etap o¿ywiaj¹cy glebê-w trakcie którego nale¿y przywróciæ w³aciwoci fizyczne (usun¹æ nadmierne zagêszczenie gleby w strefach zaplecza technicznego inwestycji), chemiczne i biologiczne poprzez tzw. agrotechnikê przygotowawcz¹.
Ca³oæ prac rekultywacyjnych powinna byæ wykonywana przez inwestora i na jego koszt.
W przypadku inwestycji liniowych powinno siê jednak dopuszczaæ, by etap IV zwi¹zany z
o¿ywianiem gleby by³ wykonywany na koszt inwestora, ale przez u¿ytkownika gruntu.
Pozwoli to na uproszczenie procedury i przyspieszenie prac rekultywacyjnych.
Nastêpstwa le wykonanej rekultywacji (np. na skutek wymieszania wydobytych z wykopu warstw gruntu) s¹ najczêciej nieodwracalne, a ich skutek to powstanie pasa terenu o
zmienionej wartoci u¿ytkowej o jedn¹, dwie lub wiêcej klas bonitacyjnych. Takie zjawisko
dezorganizuje dotychczasowe uk³ady struktury przestrzennej i jest niekorzystnym.

5. Podsumowanie
W opracowaniu podano problemy rekultywacji gruntów zajêtych pod inwestycje liniowe. S¹ one inne ni¿ przy klasycznej rekultywacji. Zdefiniowano pojêcie inwestycji liniowych i sklasyfikowano rodzaje szkód które takie inwestycje powoduj¹. Przedstawiono te¿
zagadnienia prawne zwi¹zane z przebiegiem prac rekultywacyjnych, w szczególnoci okrelono kompetencje organów administracji w procesie rekultywacji gruntów zniekszta³conych przez inwestycje liniowe. Inwestycje liniowe przez wiele lat traktowane by³y jako
konieczne i przynosz¹ce korzyci wszystkim, nie zwracano wiêc uwagi na skutki negatywne, wywo³ywane na nieruchomociach tranzytowych. W wielu przypadkach te skutki nie
s¹ wielkie, ale przy inwestycjach du¿ych s¹ one coraz powa¿niejsze. Zmiany ustrojowe
spowodowa³y te¿ inne podejcie do w³asnoci i dzi sprawy te nabra³y innego znaczenia.
St¹d te¿ i koniecznoæ szerszego i g³êbszego zajêcia siê problemami rekultywacji przy
infrastrukturze liniowej.

R. Cymreman, A. Morze, L. Tyszko
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Instytut Gospodarki Przestrzennej
Ul. Prawocheñskiego 15
10-724 Olsztyn
tel. (089) 5-23-34-73
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Barbara Piekarska, S³awomir Ró¿añski
OCHRONA MOKRADE£ I RETENCJA WODNA
Wstêp
Obszary wiejskie stanowi¹ oko³o 94 % powierzchni kraju. Charakteryzuj¹ siê znaczn¹
ró¿norodnoci¹ cech i walorów rodowiska przyrodniczo - krajobrazowego. Zwi¹zane jest
to z po³o¿eniem geograficznym, warunkami klimatycznymi i wodnymi, lesistoci¹, budow¹ geologiczn¹ i zasobami surowców mineralnych, ¿yznoci¹ gleby oraz miejscow¹ flor¹ i
faun¹. Rozk³ad przestrzenny zasobów rodowiska przyrodniczego determinuje ich ekologiczn¹ i gospodarcz¹ przydatnoæ dla rolnictwa, lenictwa, gospodarki wodnej, przemys³u
wydobywczego, rekreacji i turystyki, osadnictwa miejskiego, podmiejskiego i wiejskiego
oraz komunikacji.
Rozwój obszarów wiejskich spowodowa³ wzmo¿on¹ eksploatacjê rodowiska. Zwi¹zane by³o to z koniecznoci¹ intensyfikacji produkcji rolinnej i chowu zwierz¹t, jak równie¿
z wy³¹czeniem z u¿ytkowania rolniczego znacz¹cych powierzchni terenów pod budownictwo mieszkaniowe, obiekty i urz¹dzenia komunalne, ruroci¹gi, podziemne i nadziemne linie energetyczne oraz drogi.
Do najcenniejszych i najbardziej zagro¿onych w wyniku zagospodarowania obszarów
wiejskich ekosystemów nale¿¹ mokrad³a. Na tereny te wkracza rolnictwo. Po przeprowadzeniu melioracji odwadniaj¹cych pojawiaj¹ siê nowe formy u¿ytkowania ziemi (grunty
orne) lub prowadzony jest chów zwierz¹t.
W wielu przypadkach niszczenie ich wynika z niewiadomoci i nie doceniania walorów. Mokrad³a staj¹ siê czêsto miejscem sk³adowania lub zrzutu odpadów, poniewa¿ traktuje siê je jako obszary nie maj¹ce wiêkszej wartoci. Likwidacja ich stanowi bardzo powa¿ne zagro¿enie wra¿liwych uk³adów przyrodniczych zwi¹zanych z nimi. Efektem przekszta³ceñ jest zubo¿enie sk³adu gatunkowego rolin i zwierz¹t, a w skrajnych przypadkach nawet
ca³kowita utrata specyficznych wartoci przyrodniczych terenów bagiennych.
Celem publikacji jest ukazanie znacz¹cej roli mokrade³ w kszta³towaniu i wykorzystaniu zasobów wodnych oraz koniecznoci ochrony ich bioró¿norodnoci.

Analiza ró¿nych znaczeñ mokrade³ w rodowisku i gospodarce cz³owieka
Mokrad³a  uwodnione obszary wraz z rolinnoci¹ hydrofiln¹ i gleb¹ o narastaj¹cej
akumulacji materia³u organicznego, naturalne i przeobra¿one (siedliska hydrogeniczne)
zajmuj¹ w Polsce 4 340 000 ha, co stanowi 13% powierzchni kraju. Na 10,2% swej powierzchni mokrad³a otwarte (nielene) zachowane s¹ w stanie zbli¿onym do naturalnego.
Lasy i zarola zajmuj¹ 14,7% powierzchni siedlisk hydrogenicznych. 28,6% powierzchni
siedlisk hydrogenicznych zajmuj¹ ekstensywnie u¿ytkowane ³¹ki, charakteryzuj¹ce siê du¿¹
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ró¿norodnoci¹ biologiczn¹. Ze wzglêdu na budowê, lokalizacjê i wype³nienie, trudne do
odwodnienia s¹ torfowiska. Zajmuj¹ one oko³o 18% ich ogólnej powierzchni. W przypadku biotopów ³atwiej poddaj¹cych siê odwodnieniu (podmok³e gr¹dy i ³êgi), obszary niewodne zajmuj¹ zaledwie kilka procent ich dawnej powierzchni.
Z hydrologicznego punktu widzenia mokrad³a nale¿¹ do obszarowych obiektów hydrograficznych. Jest kilka sposobów ich klasyfikowania. Ze wzglêdu na stan uwilgotnienia dzieli
siê je na: mokrad³a sta³e (obszary podmok³e, na których w ci¹gu ca³ego roku zwierciad³o
wody gruntowej nie spada poni¿ej 0,5 m od powierzchni terenu) i mokrad³a okresowe (obszary podmok³e, w których zwierciad³o wody podziemnej w najsuchszej porze roku zalega
g³êbiej ni¿ 0,5 m od powierzchni terenu, natomiast w czasie roztopów lub wylewów rzek
mog¹ byæ na krótko zalewane) [Bajkiewicz-Grabowska, Mikulski 1996].
Bior¹c pod uwagê miejsce powstania wyró¿niamy:
 mokrad³a ombrogeniczne  powsta³e w miejscu gromadzenia siê wód opadowych na
nieprzepuszczalnym pod³o¿u;
 mokrad³a topogeniczne  powsta³e w miejscach podziemnych zbiorników wodnych;
 mokrad³a soligeniczne  powsta³e w miejscach wyp³ywu podziemnych wód punktowych;
 mokrad³a fluwiogeniczne  powsta³e w dolinach rzecznych pod wp³ywem zalewów.
Mokrad³a dla ró¿nych ludzi maj¹ ró¿n¹ wartoæ i znaczenie. Dla gospodaruj¹cych przestrzeni¹ ze wzglêdu na swój charakter (rozproszenie, nierównomierne wystêpowanie) s¹
niewygodne, dla rolników bywaj¹ nieu¿ytkami.
Prawdziwa ich wartoæ przez d³ugi czas niedoceniana, stopniowo zaczyna byæ zauwa¿ana przez naukê. Stanowi¹ one skomplikowany i zró¿nicowany system ekologiczny, w sk³ad
którego wchodzi wiele gatunków rolin i zwierz¹t. odgrywaj¹ istot¹ rolê w ³añcuchu troficznym, s¹ swoistym filtrem przyrodniczym. Reguluj¹ obieg wody, s¹ siedliskiem ¿ycia
dzikich zwierz¹t.
Ze wzglêdu na swoj¹ bioró¿norodnoæ omawiane formy zbiorników wodnych warunkuj¹ typ gospodarki rolnej i lenej jaki mo¿na na nie wprowadzaæ oraz dobór gatunków
drzew, krzewów i bylin do rekonstrukcji ródpolnych zagajników, zaroli oraz zadrzewieñ
wiejskich i przydro¿nych. W uzasadnionych przypadkach powinny decydowaæ o lokalizacji
funkcji na danym terenie.

Mokrad³a jako wyznacznik funkcji terenu
Niektóre funkcje mokrade³ nie s¹ jeszcze do koñca poznane. Du¿o jest jeszcze niepewnoci co do ich roli w rodowisku. Mo¿na jednak wyró¿niæ kilka podstawowych funkcji tych obszarów.
Pe³ni¹ one przede wszystkim wiele funkcji ekologicznych, do których mo¿na zaliczyæ:
magazynowanie wody na potrzeby przyrodnicze i gospodarcze, tworzenie siedlisk unikalnych gatunków flory i fauny, regulacjê mikroklimatu na s¹siaduj¹cych u¿ytkach rolnych,
ochronê sanitarn¹ upraw.
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Mokrad³a w szerokim tego s³owa znaczeniu  podmok³e doliny rzek, zarastaj¹ce zbiorniki wodne, bagienne lasy i otwarte torfowiska  to cenne elementy naturalnego krajobrazu. Stanowi¹ strefy przejciowe pomiêdzy po³o¿onymi wy¿ej ekosystemami l¹dowymi, a
ekosystemami typowo wodnymi. Ich charakterystyczne cechy zapewniaj¹ du¿¹ bioró¿norodnoæ. Zró¿nicowanie to wynika miêdzy innymi z zajmowanej przez nie powierzchni.
Mokrad³a o powierzchni kilkuset m2 poroniête s¹ trzcinami, turzycami, pa³k¹ wodn¹ i
tatarakiem. Na krawêdziach, gdzie jest bardziej sucho, wystêpuje mozga trzcinowata, nale¿¹ca do traw. Na obszarach wiêkszych, nie podlegaj¹cych zbytnim wp³ywom cz³owieka,
rosn¹ drzewa (wierzby i olchy) tworz¹c lasy zwane ³êgami i olsami.
Obecnoæ rolinnoci na mokrad³ach ma ogromne znaczenie. Umacnia glebê mokrade³ i zapobiega jej wymywaniu. Ma równie¿ du¿e znaczenie ze wzglêdu na zjawisko transpiracji. Roliny dzia³aj¹ jak swoiste pompy wysy³aj¹ce wodê do atmosfery. Drzewa i krzewy
rosn¹ce w pobli¿u zapobiegaj¹ zbytniej jej utracie poprzez zacienianie odkrytych toni wodnych. Umacniaj¹c brzegi mog¹ zapobiegaæ przedostawaniu siê wód na przyleg³e tereny upraw.
Zwiêkszanie dawek nawozowych w rolnictwie spowodowa³o, ¿e sta³o siê ono jednym z
g³ównych dostawców biogenów do ekosystemów wodnych. Wzrasta iloæ nawozów, pestycydów przedostaj¹cych siê do rzek, jezior i wód gruntowych. Nie ma jednej prostej metody
ograniczenia wp³ywu zanieczyszczeñ obszarowych. Konieczne jest stosowanie wielu metod pocz¹wszy od w³aciwego nawo¿enia. Wskazana jest równie¿ ochrona i tworzenie naturalnych, pokrytych rolinnoci¹ mokrade³ wzd³u¿ rzek. Tworz¹ one swoiste filtry naturalny,
ograniczaj¹ce dop³yw biogenów do zbiorników wodnych. Obecnoæ takiego filtra jest szczególnie istotna w przypadku s¹siadowania omawianych terenów z gruntami intensywnie u¿ytkowanymi rolniczo. Stwierdzono, ¿e mokrad³a mog¹ zatrzymywaæ cz¹steczki gleby wraz z
nawozami znajduj¹cymi siê w wodach sp³ywaj¹cych z pól uprawnych.
Obszary wodno  b³otne stanowi¹ zasoby przyrodnicze o du¿ej wartoci naukowej. ¯yje
na nich wiele cennych gatunków ptaków wodno  b³otnych, na przyk³ad populacja wodnika,
bardzo rzadkiego i zaliczanego do wymieraj¹cych gatunków ptaka. Mo¿na tam spotkaæ kosa
z rodziny chrucieli, kropiatkê  mniejsz¹ krewniaczkê wodnika oraz zielonkê. Wród ptaków wymienia siê równie¿ b¹ka  ptaka z rodziny czaplowatych. Na terenach mokrade³
wystêpuj¹ rzêsorki, wydry i bobry. S¹ jeszcze miejsca gdzie na mokrad³owych terenach
¿yje niezwykle rzadki ¿ó³w b³otny.
W Polsce gatunki te s¹ zagro¿one wymarciem. Mokrad³a stanowi¹ jedyne miejsce,
gdzie znajduj¹ schronienie. Jest to argument przemawiaj¹cy za ich ochron¹.
Bogata szata rolinna i zwierzêta a tak¿e walory krajobrazowe, decyduj¹ o przydatnoci
terenów podmok³ych do celów rekreacyjnych. Zapewniaj¹ one wiele atrakcji preferowanych przez turystów. Nale¿y do nich obserwowanie ptaków, p³ywanie ³ódk¹, ³y¿wiarstwo,
wêdrówki i wêdkowanie.

Znaczenie mokrade³ w zwiêkszaniu retencji wodnej
Polska jest krajem zagro¿onym deficytem wody. Wp³yw na zasoby wodne naszego
kraju maj¹ nastêpuj¹ce po sobie ze zmienn¹ czêstotliwoci¹ lata suche i mokre, a tak¿e
suche i mokre okresy w ci¹gu jednego roku. Przemiennie wystêpuj¹ tzw. ni¿ówki, (niskie
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stany) i wezbrania wody, a w konsekwencji zjawiska ekstremalne - susze i powodzie.
Zasoby wodne bêd¹ce do dyspozycji w danym rejonie s¹ w wielu przypadkach niewystarczaj¹ce do zaspokojenia potrzeb wszystkich u¿ytkowników. W naszych warunkach zaspokojenie potrzeb opiera siê w wiêkszoci na ujêciach powierzchniowych wód p³yn¹cych.
Ze wzglêdu jednak na stosunkowo du¿¹ zmiennoæ czasow¹ przep³ywów w stosunku do
zapotrzebowania, zaspokojenie mo¿e byæ w takich przypadkach osi¹gniête przez wyrównywanie przep³ywów z wykorzystaniem wody ze zbiorników zaporowych lub przerzut wody z
zasobnych zlewni. Sposoby regulowania obiegu wody przy zastosowaniu rozwi¹zañ technicznych s¹ ogólnie znane. Nale¿¹ do nich: budowa zbiorników, rozrz¹d wody na obiekcie,
systemy odwadniaj¹co  nawadniaj¹ce [Mioduszewski 1992].
Znaczne okresowe deficyty wody obserwuje siê w rolnictwie. Spowodowane s¹ czynnikami przyrodniczymi i gospodarczymi (susze hydrologiczne, melioracje osuszaj¹ce, rozbudowa ujêæ wodnych, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych). Sk³ania
to do poszukiwania metod skutecznego retencjonowania zasobów wodnych. Z uwagi na
istniej¹ce ograniczenia finansowe, doskona³ym rozwi¹zaniem s¹ niekonwencjonalne metody, a mianowicie wykorzystanie mo¿liwoci retencyjnych obszarowych obiektów powierzchniowych czyli mokrade³. Mokrad³a w porównaniu z innymi siedliskami wyró¿niaj¹
siê wysok¹ retencj¹. Potwierdzaj¹ to przeprowadzone w latach 1985  1989 badania w
zlewni Górnej £yny i Górnej Pas³êki dotycz¹ce Okrelenia wp³ywu warunków wodnych na
rodzaj i zakres prac urz¹dzeniowo  rolnych. Stwierdzono, ¿e w skrajnych warunkach braku wody (susze hydrologiczne) zdolnoæ retencyjna mokrade³ przewy¿sza znacznie zdolnoæ retencyjn¹ jezior i lasów [Solarski, Nowicki 1989]. Zdolnoæ retencyjna jezior i lasów gwa³townie zmniejsza siê w okresie wysokich temperatur lub w czasie trwania wiatrów
wysuszaj¹cych. Natomiast mokrad³a tworz¹ w swoim otoczeniu specyficzny mikroklimat
odznaczaj¹cy siê zwiêkszon¹ wilgotnoci¹ powietrza.

Potrzeba ochrony i rekultywacji mokrade³
Ró¿ne s¹ przyczyny zagro¿eñ obszarów podmok³ych. Czêæ z nich wynika z niezamierzonych skutków dzia³añ prowadzonych na terenach przyleg³ych. Inne zwi¹zane s¹ z eksploatacj¹ lub niszczeniem mokrade³, które traktowane s¹ jako obszary o niskiej wartoci. Dlatego te¿ konieczne jest zgromadzenie odpowiednich informacji na ich temat w celu ustalenia odgrywanej roli i skali zagra¿aj¹cych im zjawisk. Czêæ z nich o szczególnych walorach
nale¿y obj¹æ programem ca³kowitej ochrony.
Dzia³ania prowadzone w obrêbie mokrade³ dotycz¹ wycinania drzew lub zmian przeznaczenia ziemi. Skutkiem dzia³añ prowadzonych poza ich granicami jest: zanieczyszczenie wody, zamulenie, trwa³e lub okresowe zmiany poziomu wody. Zmiany ³atwiej kontrolowaæ, jeli sprawcami s¹ wiêksze jednostki zanieczyszczaj¹ce, podlegaj¹ce kontroli
[Winpenny 1995].
Ochrona terenów bagiennych i podmok³ych nie mo¿e opieraæ siê wy³¹cznie o dobr¹
wolê w³acicieli terenu. Dlatego celowym wydaje siê kwalifikowanie bagien i mokrade³ do
u¿ytków ekologicznych i objêcie ich ochron¹. Nieudane zabiegi melioracyjne, zmierzaj¹ce do osuszenia i nastêpnie zagospodarowania rolniczego doprowadzi³y do utraty walorów

103

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 1

estetycznych obszarów zajêtych pod uprawy. Wobec spadku zapotrzebowania na grunty rolne w niektórych rejonach, celowym jest przywrócenie dawnych walorów tam, gdzie jest to
mo¿liwe i nie poci¹ga za sob¹ znacz¹cych nak³adów. Warto rozpatrzyæ zmianê u¿ytkowania
na wykorzystanie rybackie [Ró¿añski 1995], [Ró¿añski 1996]. Konieczne jest te¿ sporz¹dzenie inwentaryzacji posiadanych zbiorników nie przekszta³conych, jak i nadaj¹cych siê
do renaturalizacji.

Wnioski
1. Bagna i tereny podmok³e to ekosystemy cenne dla zachowania bioró¿norodnoci a
tak¿e ze wzglêdu na znaczenie gospodarcze, dlatego te¿ powinny byæ prawnie chronione.
2. Decyzje o sposobie postêpowania z mokrad³ami powinny byæ poprzedzane rozpoznaniem ich ró¿norodnoci i potencjalnej u¿ytecznoci, ze szczególnym uwzglêdnieniem
funkcji ekologicznych.
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Czes³aw Szafrañski, Piotr Stachowski
WP£YW WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH
NA WILGOTNOÆ GLEB
ZREKULTYWOWANYCH GRUNTÓW POGÓRNICZYCH
Wstêp
Odkrywkowa eksploatacja wêgla brunatnego ma wp³yw na rodowisko przyrodnicze,
szczególnie za na podstawowy element biotypu jakim jest gleba (Boroñ i Klatka 1997).
Miejsce gleb, najczêciej niskich klas bonitacyjnych, zajê³y pokopalniane zwa³owiska zewnêtrzne i wewnêtrzne. W wyniku ró¿norodnych zabiegów rekultywacyjnych s¹ one w³¹czane do rolniczej b¹d lenej przestrzeni produkcyjnej. W Koniñskim Zag³êbiu Wêgla
Brunatnego wiod¹cym jest rolnicze zagospodarowanie gruntów rekultywanych, wed³ug
modelu PAN (B 1995). Obecnie zagospodarowano ponad 4000 ha gruntów pogórniczych, a w przysz³oci planuje siê przeznaczyæ pod rolnicze zagospodarowanie oko³o 1450
ha gruntów (Gilewska i Kasztelewicz 1997). Kopalnictwo odkrywkowe wi¹¿e siê równie¿
z silnym przekszta³ceniem stosunków wodnych obszaru i dotyczy to zarówno uk³adu wód
powierzchniowych jak i podziemnych (Kaniewski 1991). Na obszarach tych wystêpuje typowo opadowo - retencyjna gospodarka wodna, w której jedynym ród³em wody s¹ opady
atmosferyczne, gdy¿ zwierciad³o wody gruntowej zalega bardzo g³êboko i nie ma wp³ywu
na uwilgotnienie wierzchnich warstw gleb tych terenów (Gilewska i in. 1995, Szafrañski i
Stachowski 1998). W³aciwe rozpoznanie oraz racjonalne sterowanie, poprzez kompleksowe stosowanie zabiegów agrotechnicznych i melioracyjnych, gospodark¹ wodn¹ gleb na
tych terenach, mo¿e zwiêkszyæ nie tylko efektywnoæ stosowanych zabiegów rekultywacyjnych, lecz tak¿e staæ siê wa¿nym sposobem ochrony ich zasobów wodnych.
Celem pracy jest ocena wp³ywu przebiegu warunków meteorologicznych na uwilgotnienie pogórniczych gruntów zrekultywowanych.

Materia³ i metody badañ
Przedstawiono wyniki badañ na terenie pola dowiadczalnego Katedry Rekultywacji
Akademii Rolniczej w Poznaniu, zlokalizowanego 10 km na pó³noc od Konina. Obszar
objêty badaniami po³o¿ony jest w po³udniowej czêci zwa³owiska wewnêtrznego odkrywki
P¹tnów, Kopalni Wêgla Brunatnego Konin, (szerokoæ 52o20 N, d³ugoæ 18o14 E),
na którym od 1978 roku prowadzono zró¿nicowane zabiegi rekultywacji rolniczej, a obecnie obszar ten jest u¿ytkowany rolniczo.
Badania s¹ prowadzone na 3 dowiadczalnych poletkach, o wielkoci 0,14 ha ka¿da, o
zró¿nicowanym ich rolniczym u¿ytkowaniu: lucerna siewna, ¿yto ozime, ugór zielony (¿yto
ozime oraz mieszanka jednorocznych rolin motylkowych przyorywane na nawóz zielony).
Na ka¿dej powierzchni wydzielono 3 poletka dowiadczalne, jedno bez nawo¿enia, a na
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dwóch pozosta³ych poletkach stosuje siê zró¿nicowane dawki nawo¿enia mineralnego.
W pracy poddano szczegó³owej analizie dynamikê zmian zasobów wodnych na 3 poletkach,
o ró¿nym sposobie rolniczego ich u¿ytkowania oraz corocznym nawo¿eniu mineralnym w
iloci sk³adników pokarmowych: 160 kg N, 270 kg P2O5 i 140 kg K2O na 1 ha. Od jesieni
1992 roku podjête zosta³y przez Katedrê Melioracji i Kszta³towania rodowiska, na przedstawionych powy¿ej dowiadczalnych powierzchniach, badania nad wp³ywem rekultywacji
i 10-letniego u¿ytkowania rolniczego na w³aciwoci fizyko-wodne gleb pogórniczych,
istotne w procesie przywracania tych terenów naturalnemu rodowisku. Na podstawie wykonanych wierceñ i odkrywek gleboznawczych wyznaczono, na ka¿dym poletku zasiêgi gleb
o podobnej budowie profilu. Profile te, charakterystyczne dla analizowanych poletek dowiadczalnych, uzyskano metod¹ reprezentatywn¹, w oparciu o sposób selekcji celowej (Zaj¹c 1994). Wytypowane profile glebowe s¹ reprezentatywne w 70-80% dla badanych poletek.
Sta³e obserwacje i pomiary na wybranych poletkach obejmowa³y:
· codzienne pomiary opadów deszczomierzem Hellmanna, a w okresie wegetacyjnym
dodatkowo pluwiografem,
· systematyczne pomiary wilgotnoci gleby w wybranych profilach glebowych, za pomoc¹ sondy neutronowej z czêstotliwoci¹ co 2 tygodnie.
W wierzchnich warstwach badanych profili glebowych pomierzono infiltracjê i perkolacjê metod¹ podwójnych cylindrów, w 3 powtórzeniach dla ka¿dego poziomu. W³aciwoci fizyczne i chemiczne badanych profili glebowych oznaczono ogólnie znanymi metodami w laboratorium Katedry Melioracji i Kszta³towania rodowiska AR w Poznaniu:
 sk³ad granulometryczny metod¹ aerometryczn¹ Casagrandea w modyfikacji Prószyñskiego (Drzyma³a i in. 1985), z podzia³em materia³u glebowego na grupy granulometryczne wed³ug PN-R-04033 (1998),
 gêstoæ objêtociow¹ okrelono na podstawie pobranych w 4 powtórzeniach z ka¿dego
poziomu próbek objêtociowych o nienaruszonej strukturze, cylindrami o pojemnoci
V = 100 cm3,
 porowatoæ (pe³n¹ pojemnoæ wodn¹) obliczono na podstawie gêstoci fazy sta³ej gleby i gêstoci objêtociowej gleby suchej,
 zawartoæ substancji organicznej w glebie okrelono metod¹ poredni¹ Tiurina,
 krzywe sorpcji wody oznaczono na próbkach o nienaruszonej strukturze, w komorach
niskocinieniowych (Drzyma³a i in. 1985, Mocek i in. 1997).
Podstawowe w³aciwoci wodne badanych gleb okrelono z krzywych sorpcji wody
(pF). Na ich podstawie ustalono:
 iloæ wody silnie zwi¹zanej i niedostêpnej dla rolin (powy¿ej pF 4,2),
 iloæ wody ogólnie dostêpnej dla rolin (WOD) obliczono z ró¿nicy pomiêdzy zawartoci¹ wody odpowiadaj¹c¹ polowej pojemnoci wodnej (pF = 2,2), a wilgotnoci¹
trwa³ego wiêdniêcia (pF = 4,2),
 iloæ wody ³atwo dostêpnej dla rolin (W£D), obliczono jako 2/3 tej ró¿nicy,
 wodê trudno dostêpn¹ (WTD) okrelono jako jedn¹ trzeci¹ tej ró¿nicy (Smedema i
Rycroft 1983).
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Przebieg warunków meteorologicznych w okresie prowadzonych badañ przeanalizowano w oparciu o codzienne pomiary opadów atmosferycznych z w³asnego posterunku w
P¹tnowie, a tak¿e o wyniki codziennych pomiarów temperatur powietrza ze stacji meteorologicznej KWB Konin w Kleczewie. Na zmiany uwilgotnienia gruntów w poszczególnych latach hydrologicznych (XI-X), poza wysokoci¹ opadów i temperatur powietrza oraz
ich odchyleñ od redniej z wielolecia, bardzo istotny wp³yw ma tak¿e rozk³ad opadów dobowych i ich natê¿enie. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze czynniki, wytypowano do analizy dynamiki zmian uwilgotnienia badanych gleb, dwa okresy wegetacyjne; suchy w 1994 roku i mokry w 1997 roku.

Wyniki badañ
Wierzchni¹ warstwê zwa³owiska wewnêtrznego odkrywki P¹tnów tworzy mieszanina
wszystkich ska³ wystêpuj¹cych w nadk³adzie - glin zwa³owych, piasków czwartorzêdowych,
sporadycznie piasków mioceñskich i i³ów (Gilewska 1991). Rozmieszczenie oraz zmieszanie ska³ nadk³adowych jest bardzo przypadkowe. Losowo stworzone s¹ powierzchnie z
jakociowo dobrym substratem glebowym, gorszym, a nawet z³ym.
W wierzchniej warstwie badanego zwa³owiska, wystêpuje du¿a zmiennoæ gruntów w
uk³adzie poziomym i pionowym. Przewa¿aj¹ utwory o sk³adzie granulometrycznym piasków gliniastych i glin lekkich (Szafrañski i Stachowski 1997). Sk³ad granulometryczny
badanych profili glebowych oscyluje od piasku do gliny ciê¿kiej (tab. 1).
Gêstoæ objêtociowa w wierzchniej warstwie (0-25 cm) tych profili wynosi od 1,68
do 1,81 Mg·m-3, rednio 1,74 Mg·m-3. Natomiast g³êbsze warstwy wykazuj¹ wiêksze zagêszczenie, gdy¿ rednia gêstoæ objêtociowa osi¹ga wartoæ 1,80 Mg·m-3. Zwi¹zane to
jest z mniejsz¹ zawartoci¹ substancji organicznej i s³ab¹ penetracj¹ korzeni rolin.
Donios³¹ rolê w ocenie przydatnoci pogórniczych gruntów do rekultywacji i rolniczego zagospodarowania odgrywaj¹ ich w³aciwoci chemiczne. Poznanie tych w³aciwoci jest zagadnieniem bardzo wa¿nym, poniewa¿ na ich podstawie mo¿na wnioskowaæ o
zasobnoci w ³atwo dostêpne dla rolin sk³adniki pokarmowe i odczynie. Ponadto maj¹ one
wp³yw na kszta³towanie siê w³aciwoci fizycznych. Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e
na poletkach dowiadczalnych, istnieje zró¿nicowanie w zawartoci substancji organicznej. Najmniejsz¹ zawartoci¹ próchnicy charakteryzuj¹ siê gleby na poletku z upraw¹ lucerny. Spowodowane to jest radykalnym ograniczeniem oddzia³ywania czynnika antropogenicznego, sprowadzonego jedynie do nawo¿enia mineralnego. Na poletku lucerny jedynie po 5 latach nastêpuje likwidacja plantacji i ponowny obsiew po³¹czony z ork¹ i innymi
zabiegami uprawowymi. ród³em substancji organicznej s¹ wiêc resztki rolinne, gromadz¹ce siê na powierzchni poletka oraz system korzeniowy lucerny. Natomiast na powierzchniach badawczych z upraw¹ ¿yta ozimego i na ugorze zielonym, zawartoæ substancji organicznej szczególnie w warstwie 0-40 cm, jest o po³owê wy¿sza i wynosi rednio 1.43%
(tab. 1.). Spowodowane jest to stosowaniem na tych poletkach wieloletnich, zró¿nicowanych zabiegów rekultywacji rolniczej, których celem jest szybszy przyrost substancji organicznej i wytworzenie poziomu próchnicznego. Na poletku z upraw¹ ¿yta ozimego (profil 3) przyorywuje siê s³omê i pozosta³e resztki po¿niwne.
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Tabela 1. Sk³ad granulometryczny oraz niektóre w³aciwoci fizyczne, chemiczne i wodne badanych
profili glebowych
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Zró¿nicowanie sk³adu granulometrycznego badanych poletek, wp³ynê³o na istotne
ró¿nice we w³aciwociach wodnych analizowanych profili gleb pogórniczych. Stan retencji odpowiadaj¹cy polowej pojemnoci wodnej (RPPW), jest najmniejszy w profilu
glebowym usytuowanym na poletku z lucern¹ (tab.1), gdzie w warstwie 0-100 cm osi¹ga
wartoæ 184mm. W pozosta³ych profilach glebowych, po³o¿onych na poletkach, z upraw¹ ¿yta ozimego, oraz na ugorze zielonym, stan retencji przy PPW jest wiêkszy i wynosi
rednio 252 mm.
Przeprowadzone badania wykaza³y tak¿e istotne ró¿nice w zawartoci wody ³atwo dostêpnej dla rolin (W£D). W analizowanych profilach glebowych, usytuowanych na powierzchni z lucern¹, zawartoæ W£D w warstwie 0-100 cm wynosi 100 mm. Natomiast w
pozosta³ych badanych profilach, zawartoæ wody ³atwo dostêpnej jest w jednometrowej
warstwie wiêksza i wynosi rednio 126 mm. Badania wykaza³y równie¿ istotne ró¿nice w
przepuszczalnoci wierzchnich warstw badanych gleb. Wspó³czynnik infiltracji ustalonej
w warstwie 0-30 cm, na powierzchni z upraw¹ lucerny siewnej wynosi 8,48 cm×h-1. Na
pozosta³ych powierzchniach, zbudowanych przewa¿nie z glin piaszczystych i z glin, wspó³czynnik infiltracji w warstwie 0-30 cm oscyluje od 1,28 cm×h-1 (profil 3.) do 1,37 (profil
4.). Kilkakrotnie mniejsze wielkoci uzyskano w warstwie 30-60 cm badanych gleb. Szybkoæ przesi¹kania wody w tej warstwie jest wiêksza tak¿e w profilu 2, charakterystycznym
dla lucerny siewnej. Natomiast pomierzone wspó³czynniki perkolacji w pozosta³ych analizowanych profilach wynosi³y rednio 0,15cm×h-1.
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Ryc. 1. Przebieg zapasów wody w warstwie 0-100 cm na tle opadów (P) i rednich temperatur powietrza (T)
w okresach wegetacyjnych 1994 r. (A) i 1997 r. (B), w analizowanych profilach glebowych

109

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 1

Badania wykaza³y, ¿e uwilgotnienie wierzchnich warstw analizowanych gleb wytworzonych z gruntów pogórniczych jest uzale¿nione przede wszystkim od przebiegu warunków meteorologicznych.
Najbardziej niekorzystnie kszta³towa³o siê uwilgotnienie w suchym okresie wegetacyjnym 1994 roku (ryc. 1.). Najwiêksze zapasy wody wyst¹pi³y na pocz¹tku tego okresu i zwi¹zane by³y z wy¿sz¹ od redniej z wielolecia sum¹ opadów w pó³roczu zimowym oraz ni¿sz¹
redni¹ temperatur¹ powietrza. W okresie od czerwca do sierpnia, przy ni¿szych miesiêcznych sumach opadów, (od 14 mm w czerwcu do 23 mm w lipcu), i wy¿szych o 3,6 oC od
rednich z wielolecia temperaturach powietrza, nast¹pi³o znaczne obni¿enie uwilgotnienia w
warstwie 0-100 cm badanych profili glebowych. Minimalne zapasy wody w tym okresie, spad³y poni¿ej wilgotnoci odpowiadaj¹cej wodzie ³atwo dostêpnej dla rolin uprawianych na
analizowanych powierzchniach i zbli¿y³y siê do wilgotnoci odpowiadaj¹ce wilgotnoci trwa³ego wiêdniêcia (profil 2). Nale¿y podkreliæ, ¿e najd³u¿ej trwaj¹cy okres niedoborów wody
rozpocz¹³ siê w III dekadzie czerwca i trwa³ na poszczególnych poletkach badawczych od 54
do 101 dni (tab. 2). Niedobory wody w 1994 roku wyst¹pi³y w czasie najwiêkszego zapotrzebowania na wodê przez roliny uprawiane na badanych poletkach. Najwiêksze wyczerpanie
wilgoci w suchym okresie wegetacyjnym 1994 roku i najd³u¿ej trwaj¹ce niedobory wody (do
101 dni), stwierdzono w profilu 2., maj¹cych ma³e zdolnoci retencyjne. Nale¿y podkreliæ, ¿e
niedobory wody pojawi³y siê na poletku lucerny w fazie intensywnego jej wzrostu i rozwoju
(wykszta³cenia p¹ków kwiatowych i kwitnienia) oraz po zbiorze kolejnego pokosu. Wp³ynê³o to
niekorzystnie nie tylko na rozwój, ale tak¿e na plonowanie uprawianych na badanych poletkach
rolin. W suchym okresie wegetacyjnym w 1994 roku plon ¿yta ozimego wyniós³ 1,9 t.ha-1 i by³
ni¿szy o oko³o 40% w stosunku do przeciêtnie uzyskiwanych w latach poprzednich. Równie¿
plony lucerny (39 t.ha-1 zielonej masy) by³y ni¿sze o 24 % od uzyskiwanych na gruntach pogórniczych w ci¹gu 10  letniego u¿ytkowania rolniczego (Gilewska i Kasztelewicz 1997).
Wzrost zapasów wody w analizowanych glebach nast¹pi³ dopiero na prze³omie sierpnia
i wrzenia 1994 roku, po opadach zbli¿onych do rednich z wielolecia oraz mniejszym
parowaniu terenowym.
Korzystniej kszta³towa³o siê uwilgotnienie w mokrym okresie wegetacyjnym 1997 roku
(ryc. 1). Suma opadów w tym okresie (428 mm) by³a o 137 mm wy¿sza od redniej z wielolecia, a temperatura powietrza zbli¿ona do redniej (14,3 oC). W okresie tym wyst¹pi³ bardzo
Tabela 2. Maksymalne i minimalne zapasy wody w warstwie 0-100 cm oraz liczba dni z niedoborami wody
w analizowanych okresach wegetacyjnych
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niekorzystny rozk³ad opadów, który spowodowa³ wyst¹pienie zarówno niedoborów jak i nadmiaru wody w wierzchnich warstwach badanych profili glebowych. Na pocz¹tku okresu wegetacyjnego uwilgotnienie w czterech analizowanych profilach glebowych osi¹gnê³o wartoci zbli¿one do PPW. Spadek uwilgotnienia wierzchnich warstw omawianych poletek dowiadczalnych nast¹pi³ w czerwcu 1997 roku. Spowodowany zosta³ du¿ymi zapotrzebowaniem na wodê przez roliny uprawiane na tych poletkach, ni¿sz¹ o 28 mm od redniej z wielolecia sum¹ opadów w tym miesi¹cu oraz wy¿szym parowaniem terenowym zwi¹zanym z wy¿sz¹ o 0,8 oC redni¹ miesiêczn¹ temperatur¹ powietrza. W okresie wegetacyjnym 1997 roku
najd³u¿ej trwaj¹ce niedobory (38 dni) wody wyst¹pi³y w profilu 2 usytuowanym na poletku z
lucern¹ (tab. 2). Tak¿e w profilu 3, typowym dla poletka z upraw¹ ¿yta ozimego, obserwowano
w analizowanym okresie wegetacyjnym 1997 roku gwa³towany spadek uwilgotnienia. Zwi¹zany on by³ z okresowym du¿ym zapotrzebowaniem na wodê przez ¿yto ozime, w czasie wykszta³cania ziarna i rozwoju dojrza³oci mlecznej. Najwy¿sze zapasy wody oraz najmniejsze
ich wahania wyst¹pi³y w profilu reprezentatywnym dla powierzchni ugoru zielonego. Wzrost
zapasów wody w analizowanych profilach nast¹pi³ w III dekadzie lipca (ryc.1.). Spowodowa³a
to wyj¹tkowo wysoka suma opadów w tym miesi¹cu (171 mm), wy¿sza a¿ o 110 mm od
redniej z wielolecia. Zapasy wody w warstwie jednometrowej zbli¿y³y siê do wartoci PPW
(profile 2 i 3), a nawet wartoæ t¹ przekroczy³y (profil 4.) W ostatnich miesi¹cach okresu
wegetacyjnego 1997 roku, uwilgotnienie badanych profili glebowych ponownie obni¿y³o siê,
z uwagi na ni¿sze sumy miesiêczne opadów w sierpniu i wrzeniu.
Analiza otrzymanych wyników badañ wykaza³a, ¿e dynamika zmian uwilgotnienia wierzchnich warstw gleb wytworzonych z gruntów pogórniczych, uzale¿niona by³a przede wszystkim
od przebiegu warunków meteorologicznych. Najbardziej niekorzystnie kszta³towa³o siê uwilgotnienie w suchym okresie wegetacyjnym 1994 roku. Najwiêksze zapasy wody wyst¹pi³y na
pocz¹tku tego okresu i zwi¹zane by³y z wy¿sz¹ od redniej z wielolecia sum¹ opadów w pó³roczu zimowym oraz ni¿sz¹ redni¹ temperatur¹ powietrza. W okresie od czerwca do sierpnia, przy ni¿szych miesiêcznych sumach opadów i wy¿szych o 3,6 oC od rednich z wielolecia
temperaturach powietrza, nast¹pi³o znaczne obni¿enie uwilgotnienia w warstwie 0-100 cm
badanych profili glebowych. Niedobory wody w 1994 roku wyst¹pi³y w czasie najwiêkszego
zapotrzebowania na wodê przez roliny uprawiane na badanych poletkach. Najwiêksze wyczerpanie wilgoci w suchym okresie wegetacyjnym 1994 roku i najd³u¿ej trwaj¹ce niedobory
wody, stwierdzono w profilu 2, maj¹cym ma³e zdolnoci retencyjne. Niekorzystny rozk³ad
opadów atmosferycznych i przebieg temperatur powietrza spowodowa³, ¿e równie¿ w mokrym pod wzglêdem sumy opadów okresie wegetacyjnym 1997 roku, wierzchnie warstwy
analizowanych gleb wykazywa³y okresowe niedobory wilgoci. Dotyczy to zw³aszcza profili
zbudowanych z piasków i glin piaszczystych, maj¹cych mniejsze zdolnoci magazynowania
wody w pó³roczu zimowym oraz po opadach o wiêkszej wysokoci.

Wnioski
1. Badania wykaza³y, ¿e dynamika zmian uwilgotnienia wierzchnich warstw u¿ytkowanych
rolniczo gleb wytworzonych z gruntów pogórniczych kszta³towana by³a przede wszystkim pod wp³ywem warunków meteorologicznych.
2. Istotny wp³yw na zmiennoæ uwilgotnienia wierzchnich warstw badanych gleb mia³o równie¿ zró¿nicowanie sk³adu granulometrycznego i w³aciwoci fizykowodnych tych gleb.
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3. Najwy¿sze zapasy wody oraz najmniejsze ich wahania wyst¹pi³y w profilach, zbudowanych z glin piaszczystych i glin, maj¹cych wiêksze zdolnoci retencyjne w porównaniu
z profilami wytworzonymi z piasków i piasków gliniastych.
4. Najbardziej niekorzystnie kszta³towa³o siê uwilgotnienie gleb w suchym okresie wegetacyjnym 1994 roku, w którym zapasy wody spad³y poni¿ej iloci wody ³atwo dostêpnej dla rolin. Najwiêksze wyczerpanie wilgoci w tym okresie i najd³u¿ej trwaj¹ce
niedobory wody (101 dni) stwierdzono w profilu glebowym zbudowanym z piasków,
maj¹cym ma³e zdolnoci retencyjne.
5. Niekorzystny rozk³ad opadów i przebieg temperatur powietrza spowodowa³, ¿e nawet
w mokrym pod wzglêdem sumy opadów okresie wegetacyjnym 1997 roku, wierzchnie
warstwy analizowanych gleb wykazywa³y okresowo niedobory wilgoci. Równie¿ w tym
okresie najd³u¿ej trwaj¹ce niedobory wody wyst¹pi³y w glebach o ma³ych zdolnociach
retencyjnych.
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Jerzy Smo³ucha, Janusz Gotkiewicz
CHARAKTERYSTYKA MOKRADE£ POJEZIERZA MAZURSKIEGO
W ASPEKCIE ICH U¯YTKOWANIA I OCHRONY
Wstêp
Na Pojezierzu Mazurskim, reprezentuj¹cym obszary m³odoglacjalne Polski pó³nocno-wschodniej, mokrad³a (siedliska gruntowo-wodne) stanowi¹ znacz¹cy element krajobrazu. Do najwa¿niejszych mokrade³ nale¿¹ torfowiska, pe³ni¹ce wa¿n¹ rolê ekologiczn¹ i
gospodarcz¹. Odwodnienie i rolnicze u¿ytkowanie torfowisk na znaczn¹ skalê nast¹pi³o w
pocz¹tkach XIX wieku, a nasili³o siê w drugiej po³owie tego stulecia. Wiêkszoæ torfowisk
pojezierza zosta³a przeznaczona na u¿ytki zielone.
Wystêpuj¹ce du¿e zró¿nicowanie torfowisk zale¿y od warunków siedliskowych dobrze
charakteryzowanych przez 9 rodzajów krajobrazu m³odoglacjalnego, które po³¹czono w
trzy rozmieszczone równole¿nikowo strefy litologiczne: równin zastoiskowych, wysoczyzn
morenowych oraz równin sandrowych [3, 11].

Metodyka
Badaniami objêto makroregion Pojezierza Mazurskiego oraz s¹siaduj¹cy z nim od pó³nocy mezoregion Równiny Sêpopolskiej (rys. 1) [6, 7, 13, 14]. Na obszarze tym wyodrêbniono - wed³ug koncepcji H. Okruszki - 9 rodzajów krajobrazu m³odoglacjalnego oraz opracowano ich ilociow¹ i jakociow¹ charakterystykê [3, 11].
Podstaw¹ wyró¿niania krajobrazów s¹ wybrane cechy geomorfologiczne, geologiczne,
hydrologiczne oraz pedologiczne obszarów m³odoglacjalnych [3, 11, 13]. Scharakteryzowano je na podstawie materia³ów kartograficznych, dokumentacji geologicznych torfowisk, literatury oraz przeprowadzonej weryfikacji terenowej.
W³aciwoci krajobrazów pozwoli³y na po³¹czenie ich w trzy strefy litologiczne rozci¹gaj¹ce siê równole¿nikowo od pó³nocy ku po³udniu badanego obszaru (rys. 1). W ka¿dej
ze stref odmienna rzeba terenu oraz wystêpuj¹ce ró¿ne utwory geologiczne decydowa³y o
okrelonym sposobie kr¹¿enia i gromadzenia wód, warunkuj¹cych rozwój torfowisk, obecnie wymagaj¹cych zabezpieczenia przed ró¿nymi formami zniszczenia (zw³aszcza nadmiernym osuszaniem). Powstrzymanie niekontrolowanego odp³ywu wody z ³¹k, zw³aszcza tak,
gdzie zaprzestaje siê ich rolniczego u¿ytkowania, to jedno z najwiêkszych wyzwañ, przed
jakimi stoi ochrona mokrade³.
W jednostkach krajobrazowych poszczególnych stref litologicznych przeanalizowano
ilociowo-jakociowe zró¿nicowanie siedlisk hydrogenicznych oraz opracowano punktow¹ waloryzacjê gleb [5]. Wyliczono powierzchniê i liczbê torfowisk w strefach krajobrazowych oraz przedstawiono strukturê powierzchniow¹ prognostycznych kompleksów wilgotnociowo- glebowych (PKWG) [4]. Uzyskane wyniki mog¹ byæ wykorzystane do prawid³owego u¿ytkowania oraz ochrony siedlisk.
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Podstaw¹ waloryzacji gleb hydrogenicznych jest zaliczenie ich do okrelonego potencjalnego hydrogenicznego siedliska wilgotnociowego (PHSW) [12]. Teoria PHSW jest
po³¹czeniem koncepcji prognostycznych kompleksów wilgotnociowo-glebowych (PKWG)
[8] oraz koncepcji typów hydrologicznego zasilania (THZ) [9]. Praktyczne zastosowanie
teorii PHSW na terenie kraju nie jest jeszcze rozpowszechnione. Przeprowadzone badania
pozwoli³y okreliæ powierzchniê zajmowan¹ przez PHSW w obrêbie gleb hydrogenicznych krajobrazu m³odoglacjalnego Pojezierza Mazurskiego i Równiny Sêpopolskiej [4 ].
Istotn¹ i wa¿n¹ cech¹ ró¿nicuj¹c¹ PHSW s¹ ich mo¿liwoci gromadzenia dostêpnej dla
rolin wody. Na obszarach m³odoglacjalnych czynnikiem decyduj¹cym o rozrz¹dzie i gromadzeniu wód jest rodzaj krajobrazu. Prace prowadzone w IMUZ [15] umo¿liwi³y ustalenie dyspozycyjnych zapasów wody u¿ytecznej (DZWU) dla wszystkich podrodzajów PHSW.
Wielkociom DZWU przypisano okrelone wartoci w skali 100 punktowej.
Na podstawie sumy punktów uzyskanych w trakcie waloryzacji badane gleby zalicza siê
do nastêpuj¹cych piêciu grup glebowych:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wartoæ punktowa grupy
< 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
> 60

Okrelenie warunków glebowych
okresowo suche, niekorzystne
posuszne, ma³o korzystne
okresowo posuszne, rednio korzystne
wilgotne, korzystne
okresowo mokre i mokre, bardzo korzystne

Przyjête kryteria podkrelaj¹ decyduj¹ce znaczenie stosunków wodnych w siedliskach
gleb hydrogenicznych, których utwory macierzyste powsta³y lub uleg³y daleko id¹cym przekszta³ceniom w zwi¹zku ze specyfik¹ rozrz¹du wody w wyró¿nionych jednostkach krajobrazowych.

Wyniki badañ
Na Pojezierzu Mazurskim i Równinie Sêpopolskiej wystêpuje ponad 9200 torfowisk o
³¹cznej powierzchni 106 tys. ha (tab.1). Zdecydowanie przewa¿aj¹ torfowiska ma³e. Obiekty do 10 ha stanowi¹ oko³o 80%, a obiekty od 10-50 ha oko³o 15% wszystkich torfowisk.
Torfowisk przekraczaj¹cych 100 ha jest tylko 169, chocia¿ zajmuj¹ one 32% powierzchni
(tab.1). Oko³o 40% area³u gleb torfowych zalicza siê do prognostycznych kompleksów
wilgotnociowo glebowych (PKWG) mokrego A, okresowo mokrego AB oraz wilgotnego
B sprzyjaj¹cych w³aciwemu uwilgotnieniu [10]. Pozosta³e gleby reprezentuj¹ PKWG podatne na przesuszenie i nasilenie procesu mineralizacji materii organicznej [2] (tab. 2).
Sposób powstawania mokrade³ na badanym obszarze ich w³aciwoci oraz prawid³owoci w rozwoju wykazuj¹ wyrane zró¿nicowanie w wydzielanych strefach krajobrazowych.
Strefa równin zastoiskowych
Omawian¹ strefê reprezentuje krajobraz zastoiskowo-morenowy p³aski wystêpuj¹cy
na pó³nocy badanego obszaru (rys.1).
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Rys. 1. Strefy krajobrazowe Pojezierza Mazurskiego i Równiny Sêpopolskiej
1. strefa pó³nocna  zastoiskowa
2. strefa rodkowa  wysoczyzn morenowych
3. strefa po³udniowa  sandrowa

W strefie równin zastoiskowych wystêpuje oko³o 600 torfowisk (tab. 1) zajmuj¹cych
ma³¹ powierzchniê w stosunku do ca³ego obszaru. Obiekty o areale do 50 ha stanowi¹ 94%,
a zatem dominuj¹ torfowiska ma³e. Ich trofizm wzrasta w miarê zwiêkszania siê stosunku
obszaru zlewni do powierzchni mokrade³. Gleby torfowe zaliczane s¹ g³ównie do podatnych
na mineralizacjê PKWG posusznego C (63% powierzchni) i okresowo posusznego BC (oko³o 30% powierzchni), a tylko 7% ich powierzchni reprezentuje PKWG wilgotny B (tab. 2).
Zdecydowanie p³aski charakter terenu przy du¿ej zwiêz³oci gruntu sprzyja mniejszej
akumulacji wód opadowych w obni¿eniach terenowych.
Zajmuj¹ce ma³¹ powierzchniê gleby hydrogeniczne ukszta³towane zosta³y przez wody
sp³ywaj¹ce z przyleg³ych terenów po nieprzepuszczalnych utworach i gromadz¹ce siê w
obni¿eniach [4].
Uzyskana w ramach przeprowadzonej waloryzacji ³¹czna iloæ 35,7 punktów (tab. 3)
wiadczy o ma³o korzystnych warunkach siedliskowych, g³ównie ze wzglêdu na podatnoæ
na przesuszenie i mineralizacjê materii organicznej.
W omawianej strefie, z przewag¹ ¿yznych gleb mineralnych, nale¿y liczyæ siê z rolniczym wykorzystaniem gleb torfowych. Nie bêdzie to zagra¿aæ rodowisku pod warunkiem
proekologicznego u¿ytkowania. Szczególnie wa¿ne jest zapewnienie wysokiego uwilgotnienia warstwy wierzchniej oraz utrzymywanie u¿ytków zielonych o trwa³ej darni.
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Tabela 1. Powierzchnia i liczba torfowisk w strefach krajobrazowych Pojezierza Mazurskiego i Równiny
Sêpopolskiej
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Tabela 2. Struktura powierzchniowa prognostycznych kompleksów wilgotnociowo-glebowych ( PKWG )
w strefach krajobrazowych Pojezierza Mazurskiego i Równiny Sêpopolskiej
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*A  mokry, AB  okresowo mokry, B  wilgotny, BC  okresowo posuszny, C  posuszny, CD  okresowo
suchy.

Strefa wysoczyzn morenowych
Strefa morenowa wystêpuj¹ca w rodkowej czêci omawianego obszaru (rys. 1) wyró¿nia siê unikalnymi walorami przyrodniczymi. Na tym terenie rola torfowisk w rodowisku ujawnia siê szczególnie wyranie. Ich rozmieszczenie i w³aciwoci maj¹ cis³y zwi¹zek z warunkami siedliskowymi wystêpuj¹cych rodzajów krajobrazu m³odoglacjalnego.
Strefa wysoczyzn morenowych wyró¿nia siê najwiêksz¹ iloci¹ torfowisk (7390), wród
których zdecydowanie przewa¿aj¹ obiekty ma³e do 10 ha (tab.1). S¹ one nieregularnie rozmieszczone w bardzo wielu obni¿eniach terenowych. Dominuj¹ mokrad³a soligeniczne,
naporowe i wyciekowe zwi¹zane z wyp³ywem wód gruntowych w miejscach wychodzenia
na powierzchniê warstw nieprzepuszczalnych, zwykle glin przykrytych piaskami lub ¿wirami [1, 9]. S¹ to siedliska dobrze zaopatrywane w wodê, utrzymuj¹ce wysokie uwilgotnienie.
Nieliczne du¿e obiekty wytworzy³y siê na obszarach lokalnych sandrów wewnêtrznych. W
przeciwieñstwie do pozosta³ych stref znaczny area³ zajmuj¹ gleby zaliczane do PKWG
mokrego A, okresowo mokrego AB, a zw³aszcza mokrego B (³¹cznie oko³o 63% powierzchni) (tab. 2). W³aciwoci tych kompleksów s¹ korzystne dla zapewnienia prawid³owej gospodarki wodnej oraz ochrony rodowiska. Gleby PKWG okresowo posusznego BC i po-
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susznego C podatnych na przemiany zajmuj¹ oko³o 37% powierzchni. Brak jest gleb PKWG
okresowo suchego CD (tab. 2).
Na tym terenie wyranie ujawnia siê w rodowisku pozytywna rola siedlisk hydrogenicznych i wytworzonych w nich gleb, które w wyniku waloryzacji uzyska³y ³¹cznie 61,4
punktów (tab. 3). Wed³ug przyjêtych kryteriów reprezentuj¹ one warunki od rednio korzystnych do bardzo korzystnych. Du¿e znaczenie ma ochrona tych obiektów dopasowana
do rodzaju i w³aciwoci siedlisk.
Strefa równin sandrowych
Omawiana strefa rozci¹ga siê g³ównie w po³udniowej czêci Pojezierza Mazurskiego,
a mniejsze powierzchnie wystêpuj¹ tak¿e w innych rejonach makroregionu (rys. 1). Wiêkszoæ torfowisk wytworzy³a siê w siedliskach z topogenicznym typem zasilania hydrologicznego. Wystêpuje tam rozleg³y, p³aski podziemny zbiornik wody infiltrowanej przez
przepuszczalne warstwy piaszczyste. Pozosta³a czêæ torfowisk powsta³a w dolinach rzecznych pod wp³ywem zasilania fluwiogenicznego.
Charakterystycznym dla strefy równin sandrowych jest znaczny udzia³ torfowisk o du¿ej
powierzchni. Obiekty o areale w przedziale 50-100 ha oraz powy¿ej 100 ha stanowi¹ ³¹cznie
13% wszystkich torfowisk oraz oko³o 60% ich powierzchni (tab. 1). Odmiennie w porównaniu z pozosta³ymi strefami przedstawia siê struktura powierzchniowa PKWG (tab. 2).
Nie wystêpuj¹ tam gleby zaliczane do PKWG A mokrego oraz AB okresowo mokrego.

Tabela 3. Waloryzacja gleb hydrogenicznych w krajobrazach i strefach litologicznych Pojezierza Mazurskiego i Równiny Sêpopolskiej
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* 1. Krajobraz wzgórz i pagórków ze zwiêz³ych glin
2. Krajobraz falistych równin ze zwiêz³ych glin
3. Krajobraz p³askich równin ze zwiêz³ych glin i i³ów
4. Krajobraz wzgórz i pagórków gliniasto-piaszczystych
5. Krajobraz falistych równin gliniasto-piaszczystych
6. Krajobraz p³askich równin gliniasto-piaszczystych
7. Krajobraz wzgórz i pagórków ¿wirowo-piaszczystych
8. Krajobraz falistych równin ¿wirowo-piaszczystych
9. Krajobraz p³askich równin piaszczystych
** I. Równiny zastoiskowe
II. Wysoczyzny morenowe
III. Równiny sandrowe
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Stwierdzono natomiast wyran¹ przewagê PKWG podatnych na przesuszenie z du¿ym udzia³em gleb kompleksu okresowo suchego CD (oko³o 39% powierzchni). Gleby murszowe i
murszowate, które w omawianej strefie nie podlegaj¹ wtórnemu zabagnieniu, oceniono w
ramach waloryzacji ³¹cznie na 29,4 punktów (tab. 3), co oznacza warunki niekorzystne i
ma³o korzystne.
Istniej¹ zatem potencjalne warunki do natê¿onej mineralizacji materii organicznej oraz szybkiego tempa zanikania gleb torfowych [2]. Konieczne jest postêpowanie zmierzaj¹ce do os³abiania tych procesów. Na terenach zasilanych topogenicznie zapewnienie zwiêkszonego uwilgotnienia gleb, ograniczaj¹cego mineralizacjê, wymaga zmian na znacznym areale [1, 12].

Wnioski
1. Na Pojezierzu Mazurskim i Równinie Sêpopolskiej mokrad³a, a zw³aszcza torfowiska
s¹ pospolite i stanowi¹ znacz¹cy element krajobrazu. Rodzaj i miejsca ich wystêpowania zale¿¹ od warunków siedliskowych dobrze reprezentowanych przez 9 rodzajów krajobrazu m³odoglacjalnego, które po³¹czono w trzy strefy krajobrazowe o odmiennej
rzebie terenu i budowie geologicznej. Przeprowadzona analiza zró¿nicowania mokrade³ umo¿liwi³a ich lepsze poznanie oraz ustalenie zasad prawid³owego u¿ytkowania,
ochrony lub restytucji.
W strefach krajobrazowych, opisywanego terenu, gleby hydrogeniczne mieszcz¹ siê w
przedziale od 28 do 70 punktów. Ze wzglêdu na wysok¹ reprezentatywnoæ badanych
obszarów nale¿y s¹dziæ, ¿e podane przedzia³y bêd¹ kszta³towa³y siê podobnie dla pozosta³ych obszarów m³odoglacjalnych kraju.
2. W strefie równin zastoiskowych, rozci¹gaj¹cej siê na pó³nocy omawianego obszaru
torfowiska zajmuj¹ stosunkowo ma³¹ powierzchniê. Gleby torfowe reprezentuj¹ce g³ównie okresowo-posuszny i posuszny PKWG, wykazuj¹ znaczn¹ podatnoæ na przemiany
i mineralizacjê materii organicznej. Gleby hydrogeniczne wycenione zosta³y na 35,7
punktów (warunki ma³o korzystne). Wymagaj¹ one proekologicznego u¿ytkowania ograniczaj¹cego mineralizacjê materii organicznej. Priorytetow¹ funkcj¹ omawianej strefy krajobrazowej powinna byæ produkcja rolnicza, która przy zachowaniu racjonalnych
zasad nie zagra¿a rodowisku.
3. W zajmuj¹cej rodkow¹ czêæ Pojezierza Mazurskiego strefie wysoczyzn morenowych wystêpuje oko³o 7400 torfowisk nieregularnie rozmieszczonych w zag³êbieniach
terenowych. Przewa¿aj¹cy soligeniczny typ zasilania hydrologicznego i znaczny udzia³
gleb PKWG mokrego A, okresowo mokrego AB oraz wilgotnego B zapewnia dobre
uwilgotnienie. Gleby hydrogeniczne oceniono ³¹cznie na 61,4 punktów (warunki od
rednio korzystnych do bardzo korzystnych). Na tym terenie wyranie ujawnia siê w
rodowisku pozytywna rola siedlisk hydrogenicznych, a zw³aszcza torfowisk. Du¿e
znaczenie ma ochrona tych obiektów dopasowana do rodzaju i w³aciwoci siedlisk.
Przywracanie wybranym odwodnionym mokrad³om ich naturalnego stanu, jest u³atwione
w intensywnie zasilanych siedliskach soligenicznych, które na tym obszarze przewa¿aj¹.
4. W strefie równin sandrowych, na po³udniu badanego obszaru, obiekty torfowe zajmuj¹
czêsto du¿¹ powierzchniê. Ma miejsce szybkie sp³ycanie i przekszta³canie gleb torfo-
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wych, reprezentuj¹cych g³ównie PKWG okresowo suchy CD i posuszny C. W trakcie
waloryzacji gleby hydrogeniczne uzyska³y 29,4 punktów, najmniej wród ocenianych
stref, a zatem reprezentuj¹ warunki niekorzystne i ma³o korzystne. Istotne znaczenie
winno mieæ ograniczanie tempa mineralizacji materii organicznej gleb torfowych.
Omawiane gleby nie podlegaj¹ce wtórnemu zabagnieniu, nale¿¹ do siedlisk topogenicznych zasilanych podsi¹kowo z rozleg³ego podziemnego zbiornika. Z tego wzglêdu
regulacjê stosunków wodnych mo¿na przeprowadzaæ tylko na du¿ym obszarze.
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Micha³ Fiedler, Czes³aw Szafrañski, Jerzy Bykowski

MO¯LIWOCI ZWIÊKSZENIA RETENCJI OCZEK WODNYCH
W ZDRENOWANEJ MIKROZLEWNI ROLNICZEJ *

Wstêp
ródpolne oczka wodne s¹ licznymi zag³êbieniami stale, okresowo lub sporadycznie
wype³nionymi wod¹, charakterystycznymi dla terenów znajduj¹cych siê w zasiêgu ostatniego zlodowacenia, stanowi¹cych oko³o 30 % powierzchni Polski. Oczka wodne s¹ zazwyczaj zag³êbieniami bezodp³ywowymi, o powierzchni wynosz¹cej od kilkuset metrów
kwadratowych do kilku hektarów (Drwal i inni 1985, Richardson i inni 1994). Czêsto
podkrelana jest wa¿noæ ródpolnych oczek wodnych w bilansach wodnych obszarów
m³odoglacjalnych i ich wp³yw na potrzeby melioracji tych obszarów (Kosturkiewicz i
Fiedler 1994, 1996).
ródpolne oczka wodne wykazuj¹ znaczne zdolnoci retencyjne i w zwi¹zku z tym mog¹
byæ u¿yte do retencjonowania odp³ywów drenarskich, nie tylko ze swojej zlewni ale tak¿e z
obszarów le¿¹cych poza zlewni¹ (Hubbard i Linder 1986, Kosturkiewicz i inni 1996, Solarski i Nowicki 1993). Badania nad mo¿liwociami zwiêkszenia retencji wody w krajobrazie rolniczym s¹ szczególnie istotne na obszarach deficytowych w wodê, do których nale¿y
zaliczyæ tak¿e Wielkopolskê.
Prowadzone wczeniej melioracje terenów rolniczych nie uwzglêdnia³y potrzeby ochrony ródpolnych oczek wodnych i czêsto prowadzi³y do ich wyschniêcia i zaniku. Obecnie
obowi¹zuj¹ce wytyczne drenowania gruntów ornych zawieraj¹ zasady projektowania sieci
drenarskiej, które pozwol¹ na ochronê oczek wodnych jako sta³ego elementu krajobrazu
rolniczego (Kosturkiewicz i Szafrañski 1988).
Z drugiej strony, wielu autorów podkrela fakt, ¿e wprowadzenie do oczek odp³ywów z
sieci drenarskiej, prowadz¹cych znaczne iloci substancji biogennych, mo¿e prowadziæ do
ich eutrofizacji (Arndt i Richardson 1993, Hus i Pulikowski 1995, Szymañska 1996). Dopiero kompleksowe rozpoznanie, zarówno pod wzglêdem hydrologicznym jak i chemizmu
wód, wzajemnych interakcji pomiêdzy wodami w oczkach, wodami gruntowymi i odp³ywami drenarskimi pozwoli na pe³n¹ ochronê ródpolnych oczek wodnych (Fiedler i inni 1994,
Kosturkiewicz i inni 1997, Richardson i inni 1994).

* Praca wykonana w ramach projektu badawczego nr 5P06H 096 14 finansowanego przez Komitet
Badañ Naukowych.

120

OCHRONA I REKULTYWACJA GRUNTÓW

Metodyka badañ
Badania terenowe nad ródpolnymi oczkami wodnymi prowadzone s¹ od roku 1978 w
Dowiadczalnej Stacji Badawczej Mokronosy, po³o¿onej na terenie Pojezierza Gnienieñskiego (52°53' N, 17°28' E). Obszar ten stanowi czêæ falistej moreny dennej i charakteryzuje siê bogat¹ rzeb¹ terenu oraz licznie wystêpuj¹cymi oczkami wodnymi.
W pokrywie glebowej zlewni ródpolnych oczek wodnych dominuj¹ gleby p³owe. Jedynie w obni¿eniach terenu, znajduj¹cych siê wokó³ oczek wystêpuj¹ czarne ziemie zbrunatnia³e. Na terenie objêtym badaniami znajduje siê 36 oczek, o powierzchni od 700 do
2500 m2. Powierzchnie zlewni tych oczek wynosz¹ od 0,5 do ponad 2 ha.
Teren objêty badaniami, w tym zlewnie oczek wodnych, zosta³ zdrenowany w roku 1978.
Zaprojektowana wówczas systematyczna sieæ drenarska zosta³a przeprojektowana przez
Katedrê Melioracji i na czêci obiektu zamieniona na sieæ niesystematyczn¹ i czêciow¹.
W roku 1992 sieæ drenarska zosta³a ponownie przeprojektowana w taki sposób, aby umo¿liwiæ retencjonowanie odp³ywów drenarskich w oczku wodnym.
Do szczegó³owej analizy wybrano zlewniê ródpolnego oczka wodnego nr 6, o powierzchni 2,05 ha. Do tego oczka w 1992 roku wprowadzony zosta³ dop³yw drenarski prowadz¹cy wodê z terenów po³o¿onych poza zlewni¹ oczka.
Wieloletnie badania i obserwacje terenowe obejmowa³y:
 pomiary stanów wody gruntowej i w oczkach w odstêpach piêciodniowych, a w okresach roztopów i intensywnych opadów latem codziennie,
 pomiary odp³ywów z sieci drenarskiej w odstêpach piêciodniowych, a w okresach roztopów codziennie,
 codzienne pomiary opadów deszczomierzem Hellmanna, a w okresie wegetacyjnym
dodatkowo pluwiografem,
 pomiary parowania z powierzchni oczka za pomoc¹ ewaporymetru p³ywaj¹cego,
 pobieranie próbek wody do analiz z oczka, dop³ywów drenarskich i wód gruntowych w
odstêpach miesiêcznych.

Przebieg warunków meteorologicznych
Warunki meteorologiczne Pojezierza Gnienieñskiego charakteryzuj¹ siê znaczn¹
zmiennoci¹ tak pod wzglêdem wysokoci opadów jak i temperatur powietrza w nastêpuj¹cych po sobie latach hydrologicznych, jak i w trakcie roku. W wieloletnim okresie badañ
na obszarze Dowiadczalnej Stacji Badawczej Mokronosy wyst¹pi³y lata, które mo¿na zaliczyæ do suchych, rednich i mokrych (rys. 1).
W roku 1989 oczka wysch³y co by³o spowodowane rozpoczêciem siê suszy hydrologicznej na badanym obszarze. Oczka wodne pozostawa³y wyschniête a¿ do wiosny 1993
roku. W mokrym pó³roczu zimowym 1992/93, po bardzo mokrym pó³roczu letnim 1992
roku, wyst¹pi³y odp³ywy z sieci drenarskiej co pozwoli³o na zasilenie oczka 6 i odbudowê
lustra wody Lata hydrologiczne 1993/94 i 1994/95 mo¿na zaliczyæ do rednich pod wzglêdem wysokoci opadów. Wystêpuj¹ce w trzech kolejnych latach bardzo wysokie sumy opadów pó³roczy letnich, przy równoczenie ni¿szych od redniej temperaturach powietrza,
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Rys. 1. Odchylenia pó³rocznych sum opadów (A) oraz rednich pó³rocznych temperatur powietrza (B) od
rednich z wielolecia.

pozwoli³y na utrzymywanie siê lustra wody w oczkach. W mokrym pó³roczu zimowym
roku hydrologicznego 1998/99 ponownie wyst¹pi³y odp³ywy z sieci drenarskiej, zasilaj¹ce
ródpolne oczko wodne 6.

Wyniki badañ
Oczka wodne wystêpuj¹ce na terenie Dowiadczalnej Stacji Badawczej ró¿ni¹ siê znacznie pod wzglêdem zdolnoci retencyjnych, zarówno maksymalnej pojemnoci retencyjnej
oczka, jak i pojemnoci retencji u¿ytecznej. W oczku 6 retencja u¿yteczna wynosi 2455
m3, co daje wskanik retencji przeliczony na powierzchniê zlewni oczka prawie 120 mm.
Natomiast wskanik retencji ca³kowitej tego oczka wynosi prawie 170 mm. Oczko to charakteryzuje siê bardzo du¿ymi zdolnociami retencyjnymi w porównaniu z pozosta³ymi
oczkami wystêpuj¹cymi na obiekcie, dla których redni wskanik retencji wynosi 15,5 mm.
Podobne wartoci uzyskali Hubbard i Linder (1986), którzy wskanik retencji 213 oczek
na terenie USA oszacowali na oko³o 20 mm. Z kolei Solarski i Nowicki (1990) na terenie
zlewni 4 rzek Pojezierza Mazurskiego oszacowali wielkoæ wskanika retencji ca³kowitej
na 6,1 mm dla ca³kowitej powierzchni zlewni tych rzek.
Wielkoci wskaników retencji u¿ytecznej wskazuj¹ na mo¿liwoæ retencjonowania w
oczkach odp³ywów drenarskich. Na podstawie wieloletnich badañ prowadzonych na terenie
stacji Mokronosy (Szafrañski 1993) stwierdzono, ¿e dla pó³rocza zimowego redni wskanik
odp³ywu drenarskiego wynosi oko³o 40 mm. Wynika z tego, ¿e w oczku 6 mo¿na retencjonowaæ odp³ywy drenarskie nie tylko z jego zlewni, ale tak¿e z obszarów po³o¿onych poza ni¹.
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Stany wody gruntowej i w oczkach s¹ istotnym wskanikiem stanu retencji wody w
zlewni. Na rysunku 2 przedstawiono przebieg rzeczywistych stanów wody w oczku 6 w
roku hydrologicznym 1998/99 oraz stanów wody, które wyst¹pi³yby przy braku dop³ywu
wód drenarskich do oczka. Na pocz¹tku roku nape³nienie oczka wynosi³o 0,76 m. Po rozpoczêciu w po³owie stycznia dop³ywu wody sieci¹ drenarsk¹, nast¹pi³ znaczny wzrost stanów wody w oczku. £¹cznie do oczka do po³owy marca 1999 roku dop³ynê³o prawie 750
m3 wody, a maksymalne nape³nienie oczka wynosi³o pod koniec marca 1,88 m. Na koñcu
tego roku nape³nienie oczka wynosi³o 0,80 m. Po odjêciu od stanów wody dop³ywu drenarskiego nape³nienie oczka by³oby znacznie mniejsze. Maksymalny stan wynosi³by wówczas
1,38 m, czyli by³by o 0,64 m mniejszy od stanu rzeczywistego. Nape³nienie oczka pod
koniec roku wynosi³oby 0,19 m, czyli oczko mog³oby w krótkim czasie wyschn¹æ. Jak
widaæ wprowadzenie do oczka wód drenarskich znacznie zwiêkszy³o retencjê wody i przyczyni³o siê do przed³u¿enia istnienia lustra wody w tym oczku.
Przy znacznie zró¿nicowanych zdolnociach retencyjnych oczek celowe jest ³¹czenie
ich w systemy, w których po nape³nieniu siê jednego oczka woda mo¿e przep³ywaæ do
nastêpnych oczek, charakteryzuj¹cych siê wiêkszymi zdolnociami retencyjnymi. W celu
przeanalizowania mo¿liwoci retencjonowania w systemie 3 oczek odp³ywów drenarskich
z ich zlewni, na rysunku 3 przedstawiono rzeczywiste i symulowane stany wody w zamykaj¹cym system oczku 6 dla lat hydrologicznych od 1979/80 do 1981/82, w którym oczko
wysch³o. Przy symulacji stanów wody za³o¿ono, ¿e do oczka doprowadzone by³yby odp³ywy drenarskie z w³asnej zlewni oczka oraz nadmiary wody z pozosta³ych dwóch oczek,
charakteryzuj¹cych siê znacznie mniejszymi zdolnociami retencyjnymi (wynosz¹cymi
oko³o 40 mm dla ka¿dego z oczek) ni¿ oczko 6 (119 mm). Wprowadzone do oczka odp³ywy drenarskie spowodowa³yby znaczne zwiekszenie retencji wody, a w po³owie roku hy-
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Rys. 2. Stany wody w ródpolnym oczku wodnym 6 w roku hydrologicznym 1998/99 (¾¾¾ stany wody
po wprowadzeniu do oczka wód drenarskich, - - - - - - - stany wody przy braku dop³ywu wód drenarskich,
¨¾¾¨ - czas trwania odp³ywów z sieci drenarskiej).
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Rys. 3. Rzeczywiste (¾¾¾) i symulowane (- - - - -) stany wody w ródpolnym oczku wodnym 6 w latach
hydrologicznych 1979/80 do 1981/82 oraz okresy trwania odp³ywów drenarskich (ê¾¾¾÷).

drologicznego 1980/81 stany wody podnios³yby siê powy¿ej rzêdnej najni¿szego brzegu.
Ta wprowadzona do oczka dodatkowa iloæ wody pozwoli³aby równie¿ przed³u¿yæ istnienie
lustra wody w oczku co najmniej o kolejny rok.
Nale¿y równoczenie zwróciæ uwagê, ¿e w latach mokrych konieczne jest zapewnienie
mo¿liwoci odprowadzenia z oczka nadmiaru wód, które mog³yby powodowaæ zbyt d³ugie
podtopienie terenów przyleg³ych do oczka.
ródpolne oczka wodne wp³ywaj¹ na zmniejszenie wahañ stanów wody gruntowej w
terenach przyleg³ych. Wraz ze wzrostem odleg³oci od oczka wzrasta amplituda wahañ stanów wód gruntowych zarówno w pó³roczach zimowych, jak i letnich (rys. 4). Na wykresie
naniesiono wzglêdne wahania amplitud stanów wody gruntowej obliczone wzorem:

+

'+ VW
6 '+ VW

gdzie

H - wzglêdne zmiany amplitudy stanów wód gruntowych,
'+ - rednie amplitudy stanów wód gruntowych w studzienkach (m),
VW

6'+ VW - rednia amplituda stanów wód gruntowych dla ca³ego zbocza (m).
wiadczy to o znacznych zdolnociach retencyjnych oczek, które zmniejszaj¹ wahania
stanów wody tak¿e w terenach do nich przyleg³ych. Podobne zale¿noci uzyska³ tak¿e Winter (1986), który stwierdzi³ wzrost amplitudy stanów wody gruntowej wraz ze wzrostem
odleg³oci od oczka wodnego. Tak¿e Marcinek i inni (1994) stwierdzili wiêksze wahania
stanów wody w glebach p³owych ni¿ w czarnych ziemiach, pomimo g³êbszego zalegania
wód gruntowych.
Bardzo istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na mo¿liwoæ wykorzystania ródpolnych
oczek wodnych do odbioru wód drenarskich jest jakoæ tych wód, ich oddzia³ywanie na
jakoæ wody w oczku, a w wyniku wymiany wody z oczka z wodami w terenach przyleg³ych
tak¿e na wody gruntowe. Na rysunku 5 przedstawiono maksymalne, rednie i minimalne
zawartoci azotanów, fosforanów i potasu w wodzie oczka, dop³ywie drenarskim i w wo-
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Rys. 4. Wp³ywy odleg³oci od oczek wodnych na wzglêdne zmiany amplitudy wahañ stanów wód gruntowych (H) w zimowych (XI-IV) i letnich (V-X) pó³roczach hydrologicznych.

dzie gruntowej w latach hydrologicznych 1993/94-1994/95 oraz w roku 1998/99. Naniesiono na nich równie¿ wartoci odpowiadaj¹ce klasom czystoci wód. Najwiêksze zagro¿enie dla wód oczka stanowi zawartoæ azotanów w odp³ywie drenarskim. W obydwu analizowanych okresach stwierdzono znaczne wymywanie NO3, którego zawartoæ rednio wynosi³a oko³o 20 mg/dm3, a minimalna zawartoæ wynosi³a oko³o 17 mg NO3/dm3, czyli
znacznie przekracza³a wartoci odpowiadaj¹ce III klasie czystoci. W czasie wystêpowania
odp³ywów drenarskich obserwowano tak¿e najwy¿sze stê¿enia azotanów w wodzie oczka,
odpowiadaj¹ce III klasie czystoci. Po ustaniu odp³ywów nastêpowa³o znaczne obni¿enie
zawartoci NO3 w oczku, a rednie zawartoci mieci³y siê w I klasie.
Zawartoci fosforanów i potasu w wodach drenarskich przez ca³y czas trwania odp³ywów mieszcz¹ siê w I klasie czystoci. Natomiast ich zawartoci w wodzie oczka wykazuj¹
znacznie wiêksz¹ zmiennoæ w okresie lat 1993/94-1994/95, w którym po okresie wyschniêcia, nast¹pi³o ponowne nape³nienie siê oczka wod¹. Najwy¿sze stê¿enia fosforanów
wystêpowa³y w okresach letnich, w których jakoæ wody w oczku nie odpowiada³a normom. W pozosta³ych okresach tych lat zawartoæ fosforanów ulega³a obni¿eniu do I i II
klasy. W roku hydrologicznym 1998/99 zawartoæ fosforanów nie wykazywa³a du¿ych wahañ i mieci³a siê na granicy I i II klasy czystoci.
Najwiêksze przekroczenie norm jakoci wód w oczku, powoduj¹ce w obydwu analizowanych okresach zakwalifikowanie tych wód jako nie odpowiadaj¹cych normom, stwierdzono w przypadku potasu. Zawartoæ jonów K+ jedynie przez krótkie okresy, przy maksymalnym nape³nieniu oczka, obni¿a³a siê do wartoci odpowiadaj¹cych II lub III klasy jakoci wód. Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e im wiêksza objêtoæ zretencjonowanej w oczku
wody, tym mniejsze stê¿enie jonów potasu.
Zasilanie oczka wodami gruntowymi mo¿e wprowadziæ do oczka znaczne iloci azotanów, a w pewnych okresach tak¿e fosforanów. Jednak po wprowadzeniu do oczka odp³ywów drenarskich stany wody w oczku utrzymywa³y siê wy¿ej ni¿ stany wody w terenie
przyleg³ym, co zapobiega³o wprowadzeniu biogenów przez wody gruntowe.
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Rys. 5. Zawartoæ azotanów, fosforanów i potasu w odp³ywach drenarskich, w wodzie oczka i w wodach
gruntowych w latach hydrologicznych 1993/94-94/95 (znaczniki na rysunku niezaczernione) i w roku 1998/
99 (znaczniki zaczernione).
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Wnioski
1. ródpolne oczka wodne s¹ bardzo istotnym elementem w gospodarce wodnej w terenach bogato urzebionych. Woda zgromadzona w oczkach mo¿e zasilaæ wody gruntowe terenów przyleg³ych i wp³ywaæ na zmniejszenie wahañ stanów wody gruntowej w
tych terenach.
2. Oczka wodne wykazuj¹ znaczne zró¿nicowanie zdolnoci retencjonowania wody. W
zwi¹zku z tym celowe jest ³¹czenie ich w systemy, co pozwoli na zwiêkszenie iloci
wody retencjonowanej na u¿ytkach rolnych.
3. Odp³ywy z sieci drenarskiej, wprowadzone do oczka znacz¹co zwiêkszaj¹ iloæ wody
retencjonowanej w oczku. Zapobiega to wysychaniu oczek wodnych w okresach o niskich sumach opadów atmosferycznych.
4. Odp³ywy drenarskie doprowadzone do oczka mog¹ wprowadzaæ znaczne iloci azotanów. Natomiast zawartoci fosforanów i potasu w odp³ywach drenarskich nie stwarzaj¹
takiego zagro¿enia i mieszcz¹ siê w I klasie jakoci wód.
5. W wodach oczka najwiêksze przekroczenie norm wyst¹pi³o dla potasu, którego zawartoæ prawie przez ca³y okres badañ powodowa³a, ¿e woda w oczku nie dopowiada³y
normom. Zawartoæ azotanów i fosforanów jedynie przez krótkie okresy powodowa³a
obni¿enie jakoci tych wód
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Jerzy Bykowski, Czes³aw Szafrañski, Micha³ Fiedler
ODDZIA£YWANIE ZABIEGÓW AGROMELIORACYJNYCH
NA GOSPODARKÊ WODN¥ ZDRENOWANYCH GLEB
INTENSYWNIE U¯YTKOWANYCH ROLNICZO *
1. Wstêp
Jednym z objawów fizycznej degradacji gleb jest zagêszczenie warstwy podornej na
skutek nacisku kó³ ci¹gników i maszyn rolniczych, stosowanych w intensywnej produkcji rolinnej. Zagêszczenie podornej warstwy wp³ywa niekorzystnie na zmiany w³aciwoci fizykowodnych gleb, w tym na retencjê wody, przep³yw wody w strefie nienasyconej oraz przep³yw powietrza i ciep³a [1, 9]. Zmiany te maj¹ z kolei wp³yw na rozwój
systemu korzeniowego rolin, a przez to na wykorzystanie wody i sk³adników pokarmowych [6]. W Wielkopolsce, le¿¹cej w strefie o najwiêkszych niedoborach opadów [8],
pogorszenie w³aciwoci fizycznych, chemicznych i wodnych w poziomach poduprawnych (na g³êbokoci od 20 do 50 cm) wystêpuje na du¿ych obszarach intensywnie uprawianych gleb [10]. St¹d, szczególnie istotn¹ rolê do odegrania mog¹ mieæ tu zabiegi agromelioracyjne, stosowane dotychczas w Polsce w niewielkim zakresie [11]. Jak wykaza³y
badania [2, 3, 7, 12], wp³ywaj¹ one bowiem na poprawê w³aciwoci fizykowodnych gleb,
zwiêkszenie zdolnoci magazynowania wody w okresach wilgotnych, a tak¿e na wzrost
aktywnoci biologicznej warstw podornych.

2. Materia³ i metodyka badañ
Celem pracy by³a ocena wp³ywu spulchniania na poprawê gospodarki wodnej zdrenowanych gleb, intensywnie u¿ytkowanych rolniczo. Podstawê pracy stanowi¹ wyniki badañ i
obserwacji prowadzonych w latach 1994-1997 na obiekcie dowiadczalnym w Ostrowie
Szlacheckim, ko³o Wrzeni. Do szczegó³owych badañ terenowych wytypowano dzia³ drenarski nr 42, na którym w roku 1982 wykonano technologi¹ bezrowkow¹ systematyczn¹
sieæ drenarsk¹ o rozstawie 14 m i g³êbokoci 1,0 m (rys. 1). Po wykonaniu sieci, w wyniku
wystêpowania dalszego nadmiernego uwilgotnienia gleb i reklamacji u¿ytkownika, w rodkowej czêci dzia³u (pow. 2 i 3) u³o¿ono dodatkowe s¹czki ceramiczne, zagêszczaj¹c rozstawê drenowania do 7 m. Wytypowany do badañ dzia³ drenarski podzielono na cztery powierzchnie dowiadczalne. Na powierzchniach 1 i 2 we wrzeniu 1994 roku wykonano zabieg agromelioracyjny, polegaj¹cy na spulchnianiu wierzchniej warstwy gleby do g³êbokoci 50 cm. Pozosta³e powierzchnie 3 i 4 pozostawiono jako kontrole (rys.1). Sta³e obserwacje i pomiary obejmowa³y:
* Praca wykonana w ramach projektu badawczego nr 5 P06H 096 14 finansowanego przez Komitet
Badañ Naukowych.

129

Rys. 1. Mapa sytuacyjno-wysokociowa obiektu dowiadczalnego Ostrowo Szlacheckie.
1 i 2 - powierzchnie spulchniane; 3 i 4 - powierzchnie kontrolne
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· codzienne pomiary opadów atmosferycznych we w³asnym posterunku opadowym;
· systematyczne pomiary stanów wody gruntowej, z czêstotliwoci¹ co 5 dni;
· okresowe oznaczenia wilgotnoci gleby metod¹ neutronow¹, z czêstotliwoci¹ co 2

tygodnie;

· oznaczenia gêstoci objêtociowej próbek gleby suchej o objêtoci 100 cm3, w 4 po-

wtórzeniach dla ka¿dego poziomu, przed wykonaniem zabiegu spulchniania, bezporednio po zabiegu i w kolejnych 3 latach od jego wykonania.

Badania i obserwacje terenowe na obiekcie dowiadczalnym obejmowa³y równie¿ prace gleboznawcze, polegaj¹ce na wykonaniu wierceñ i odkrywek glebowych, z których pobrano próbki do analiz laboratoryjnych. W³aciwoci fizyczne, chemiczne i wodne badanych gleb oznaczono w laboratorium Katedry Melioracji i Kszta³towania rodowiska AR w
Poznaniu, ogólnie znanymi metodami. Na podstawie badañ gleboznawczych wytypowano
profile glebowe, charakterystyczne dla analizowanych powierzchni, w których prowadzono
ocenê wp³ywu spulchniania na gospodarkê wodn¹ gleb.

3. Wyniki badañ
Badania gleby nie wykaza³y du¿ego zró¿nicowania przestrzennego pokrywy glebowej.
Gleba (czarna ziemia) wykazuje sk³ad gliny piaszczystej (22% frakcji sp³awialnej), g³êbiej
gliny lekkiej. Wyrównany poziom próchniczny mollic (Ap) o mi¹¿szoci oko³o 30 cm,
zawiera 2,5  2,7 % materii organicznej. Od g³êbokoci 80 cm wystêpuje poziom calcic
(Cca), w którym stwierdzono wystêpowanie konkrecji wêglanowych. Odczyn gleby jest
obojêtny (pH od 7,1 do 7,6 w KCl). W warstwie ornopróchnicznej wystêpuje oko³o 0,7%,
a w warstwach podornych do 2,3% tlenku ¿elaza (Fe2O3), co nie stwarza zagro¿enia dla
istniej¹cej sieci drenarskiej.
Badania wykaza³y zagêszczenie warstwy podornej na g³êbokoci 30-50 cm, charakterystyczne dla czarnych ziem intensywnie u¿ytkowanych rolniczo [10]. Gêstoæ objêtociowa
gleby suchej w tej warstwie wynosi³a oko³o 1,70 Mg/m3, a obliczona wartoæ wspó³czynnika
porowatoci ca³kowitej 0,36 cm3/cm3 (tab. 1). Najwiêksze zmiany zagêszczenia w warstwie
podornej zaobserwowano bezporednio po wykonaniu zabiegu spulchniania (1994 B). Gêstoæ objêtociowa w profilach spulchnianych (1 i 2) wynosi³a wówczas 1,53 - 1,54 Mg/m3 i
by³a o oko³o 0,17 Mg/m3 mniejsza, ni¿ w profilach kontrolnych (3 i 4). Po roku od wykonania
zabiegu agromelioracyjnego (1995), gêstoæ objêtociowa gleby spulchnionej wynosi³a 1,62
Mg/m3 i by³a o oko³o 0,08 Mg/m3 mniejsza, ni¿ w profilach kontrolnych. W kolejnych latach,
przy intensywnej uprawie roli i stosowaniu ciê¿kiego sprzêtu rolniczego, wartoæ gêstoci
objêtociowej stosunkowo szybko wzrasta³a, by w trzecim roku po wykonaniu zabiegu (1997)
osi¹gn¹æ wartoæ zbli¿on¹ do wartoci, jak w profilach kontrolnych (tab. 1).
Ocenê wp³ywu spulchniania wierzchniej warstwy na gospodarkê wodn¹ badanych gleb
przeprowadzono na podstawie analizy zmian zapasów wody w warstwie gleby 0-50 cm, na
tle przebiegu dobowych sum opadów atmosferycznych oraz stanów wody gruntowej. Do
analizy wytypowano 3 kolejne okresy wegetacyjne (IV-IX) lat 1995,1996 i 1997, po wykonaniu zabiegu spulchniania. Okres wegetacyjny 1995 roku, pod wzglêdem wysokoci
opadów atmosferycznych, zakwalifikowano do rednio mokrych. Suma opadów w tym okre-
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Tabela 1. Gêstoæ objêtociowa gleby suchej pc (Mg/m3) i wspó³czynnika porowatoci ca³kowitej fc(cm3/
cm3) warstwy podornej (30-50cm) przed spulchnianiem (1994 A), bezporednio po spulchnianiu (1994 B) i
w kolejnych latach po zabiegu.
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sie wynosi³a 350 mm i by³a o 54 mm wiêksza od wartoci redniej z wielolecia 19811997. Charakteryzowa³ siê on jednak niekorzystnym rozk³adem opadów w czasie. Po mokrym pó³roczu zimowym roku hydrologicznego 1994/95 (odchylenie + 44 mm), zapasy
wody w warstwie gleby 0-50 cm na pocz¹tku okresu wegetacyjnego by³y w badanych profilach zbli¿one i wynosi³y od 130 do 135 mm, co odpowiada³o wilgotnoci przy polowej
pojemnoci wodnej (ryc.2). Stany wody gruntowej wystêpowa³y wówczas na g³êbokoci
od 90 cm (profil 1) do 110 cm (profil 2), od poziomu terenu. Przy du¿ych niedoborach
opadów w kwietniu i maju oraz zwiêkszonym parowaniu terenowym, zapasy wody w analizowanych profilach zmniejszy³ siê poni¿ej wilgotnoci krytycznej. Trwaj¹cy od 24. lipca
do 23. sierpnia 1995 roku, d³ugi okres bezopadowy spowodowa³ dalsze zmniejszenie zapasów wody w analizowanej warstwie gleby, do wartoci oko³o 40 mm. Na uwilgotnienie w
tym okresie warstwy gleby 0-50 cm niewielki wp³yw mia³y wody gruntowe, które wystêpowa³y na g³êbokoci oko³o 200 cm. Istotny przyrost zapasów wody w glebie spowodowa³y
dopiero wy¿sze sumy opadów dobowych, które wyst¹pi³y na prze³omie sierpnia i wrzenia.
W profilach spulchnianych (1 i 2), zapasy wody wynosi³y odpowiednio 106 i 103 mm i
by³y o oko³o 20 mm wiêksze, ni¿ w profilach kontrolnych (3 i 4).
Okres wegetacyjny 1996 roku, pod wzglêdem wysokoci opadów atmosferycznych,
zaliczono do mokrych. Suma opadów w tym okresie wynios³a 456 mm i by³a a¿ o 160 mm
wiêksza od wartoci redniej z wielolecia. Po suchym pó³roczu zimowym 1995/96, w którym opady by³y mniejsze o 70 mm od redniej z wielolecia dla tego pó³rocza, okres wegetacyjny rozpocz¹³ siê przy niskich zapasach wody w wierzchniej warstwie gleby. Waha³y siê
one w profilach spulchnianych od 63 mm (profil 1) do 80 mm (profil 2), a w profilach
kontrolnych (3 i 4) wynosi³y oko³o 65 mm (ryc. 3). Na pocz¹tku wegetacji 1996 roku
stosunkowo nisko uk³ada³y siê równie¿ stany wody gruntowej, które wystêpowa³y na g³êbokoci od 130 do 140 cm. Przy du¿ych niedoborach opadów w kwietniu, wykorzystanie
zapasów wody w warstwie 0-50 cm gleby by³o w tym miesi¹cu w profilach spulchnianych
wiêksze o oko³o 20 mm, w porównaniu z profilami kontrolnymi. Spowodowa³y to zarówno
zmiany w³aciwoci wodnych wierzchnich warstw gleby po wykonaniu zabiegu agromelio-
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Ryc. 2. Przebieg zapasów wody w warstwie 0-50 cm analizowanych profili glebowych na tle dobowych sum
opadów i stanów wody gruntowej w okresie wegetacyjnym 1995 roku.

racyjnego jak i zwi¹zany z tym lepszy rozwój i rozmieszczenie systemu korzeniowego rolin [5, 12]. Korzystny wp³yw spulchniania na zmiany zapasów wody w glebie stwierdzono
te¿ po intensywnych opadach w pierwszej po³owie lipca 1996 roku. Zapasy wody w glebie
spulchnionej waha³y siê w dniu 17. lipca od 107 mm (profil 2) do 114 mm (profil 1) i by³y
wy¿sze od 9 do 23 mm, ni¿ w profilach kontrolnych.
Trzeci, po wykonaniu we wrzeniu 1994 roku zabiegu spulchniania, analizowany okres
wegetacyjny 1997 roku, pod wzglêdem wysokoci opadów atmosferycznych, zaliczono do
rednich. Suma opadów wynios³a 269 mm i by³a mniejsza o 27 mm od redniej z wielolecia. Po równie¿ rednim pó³roczu zimowym 1996/97 (odchylenie + 26 mm) zapasy wody
na pocz¹tku wegetacji w wierzchniej warstwie badanych gleb , które by³y w tym roku pod
upraw¹ pszenicy ozimej, by³y do siebie zbli¿one i wynosi³y oko³o 110 mm (ryc. 4.). Stany
wody gruntowej uk³ada³y siê na g³êbokoci od 95 do 105 cm. W koñcu czerwca, przy wy¿szym parowaniu terenowym, zapasy wody w omawianej warstwie zmniejszy³y siê do wartoci oko³o 55 mm. Przy wy¿szych sumach opadów dobowych w pierwszej po³owie lipca
(88 mm) nast¹pi³a istotna odbudowa zapasów wody w profilach glebowych badanych po-
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Ryc. 3. Przebieg zapasów wody w warstwie 0-50 cm analizowanych profili glebowych na tle dobowych sum
opadów i stanów wody gruntowej w okresie wegetacyjnym 1996 roku.

wierzchni. Zapasy te by³y zbli¿one do wilgotnoci odpowiadaj¹cej polowej pojemnoci
wodnej . W koñcu omawianego okresu, przy braku opadów w sierpniu, zapasy wody w warstwie 0-50 cm wynosi³y od 70 do 75 mm. Stany wody gruntowej obni¿y³y siê i osi¹gnê³y
wartoæ poni¿ej 150 cm od powierzchni terenu.
Pozytywne oddzia³ywanie spulchniania na gospodarkê wodn¹ wierzchniej warstwy gleby (0-50 cm), potwierdzaj¹ te¿ wyniki zestawione w tabeli 2. W trakcie wegetacji 1995
roku, suma przyrostu zapasów wody w omawianej warstwie, podczas dwóch okresów o
wysokich opadach (47 i 76 mm) w profilach spulchnianych by³a od 17 do 21 mm wiêksze,
ni¿ w profilach kontrolnych. W trakcie wegetacji 1996 roku, podczas trzech okresów o
wysokich dobowych sumach opadów atmosferycznych (98, 92, i 74 mm), suma przyrostu
zapasów w profilach poddanych zabiegowi agromelioracyjnemu by³a nawet o 28 do 34 mm
wiêksza, ni¿ w profilach kontrolnych. Wyniki badañ w tych latach potwierdzaj¹ wnioski
innych autorów [4, 7, 12], o korzystnym wp³ywie zabiegów agromelioracyjnych na zwiêkszenie retencjonowania wody w glebie, szczególnie w okresach o wysokiej sumie opadów.
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Ryc. 4. Przebieg zapasów wody w warstwie 0-50 cm analizowanych profili glebowych na tle dobowych sum
opadów i stanów wody gruntowej w okresie wegetacyjnym 1995 roku.

W okresie wegetacyjnym 1997 roku stwierdzono zbli¿on¹ dynamikê uwilgotnienia wierzchniej warstwy gleby w badanych profilach. Mo¿na st¹d wnioskowaæ, ¿e w trzecim roku po
wykonaniu spulchniania korzystne zmiany w gospodarce wodnej profilu glebowego, w warunkach obiektu Ostrowo Szlacheckie, by³y ju¿ nieistotne. Spostrze¿enia te potwierdza
równie¿ analiza gêstoci objêtociowej poziomów poduprawnych na g³êbokoci 30-50 cm.
Stosunkowo szybkie zagêszczenie warstwy podornej po wykonaniu zabiegu, mo¿na wi¹zaæ
z wystêpowaniem w trakcie 3  letnich obserwacji okresów o du¿ym uwilgotnieniu gleb.
Wykonywanie w tych okresach zabiegów uprawowych i zbiór plonów, które na tym obiekcie dokonuje siê przy u¿yciu ciê¿kiego sprzêtu, mog³o istotnie skróciæ czas pozytywnych
zmian w profilu glebowym po wykonaniu agromelioracji. Badania przeprowadzone przez
Cieliñskiego [3] oraz Kosturkiewicza i Szafrañskiego [7] wykaza³y, ¿e pozytywne zmiany
obserwowano jeszcze w czwartym roku po zabiegu.
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Tabela 2. Zapasy wody (mm) w warstwie gleby 0-50 cm przed (Zp) i po (Zk) okresach opadowych (SP)
oraz przyrosty zapasów wody w tej warstwie (DZ) w profilach spulchnionych (1, 2) i kontrolnych (3, 4)
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4. Wnioski
1. Badania wykaza³y, ¿e spulchnianie podornej warstwy spowodowa³o wiele korzystnych
zmian we w³aciwociach fizykowodnych gleb. Najwiêksze zmiany stwierdzono bezporednio po wykonaniu zabiegu.. Gêstoæ objêtociowa zmala³a rednio o 0,17 Mg/
m3 . W kolejnych latach jej wartoæ wzrasta³a, a w trzecim roku po wykonaniu spulchniania osi¹gnê³a wartoæ zbli¿on¹ do gêstoci przed wykonaniem zabiegu.
2. W warunkach glebowych obiektu dowiadczalnego Ostrowo Szlacheckie, wykonane
spulchnianie, poprzez zmniejszenie gêstoci objêtociowej i rozlunienie warstwy podornej, w znacznym stopniu zwiêkszy³o przepuszczalnoæ oraz zdolnoci retencyjne
wierzchnich warstw badanych gleb.
3. Zmniejszenie zagêszczenia warstwy podornej pozwala tak¿e na g³êbszy rozwój systemu korzeniowego, co umo¿liwia lepsze wykorzystanie zapasów wody zmagazynowa-
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nej w tej warstwie. Przy du¿ych niedoborach opadów w kwietniu 1996 roku, wykorzystanie zapasów wody z warstwy 0-50 cm by³o w profilach spulchnianych wiêksze o 20
mm, w porównaniu z profilami kontrolnymi.
4. Pod wp³ywem spulchniania zwiêkszy³a siê równie¿ zdolnoæ magazynowania wody w
okresach opadowych. W okresie wegetacyjnym 1995 roku, podczas opadów o wiêkszej wydajnoci, suma przyrostów zapasów wody w profilach spulchnianych by³a od 17
do 21 mm wiêksza, ni¿ w profilach kontrolnych, a w okresie wegetacyjnym 1996 roku
od 28 do 34 mm.
5. Badania wykaza³y, ¿e stosowanie zabiegów agromelioracyjnych jako wspó³dzia³aj¹cych
z drenowaniem, pozwala na optymalne regulowanie gospodarki wodnej gleb, zgodnie z
wymaganiami intensywnego rolnictwa oraz potrzebami naturalnego rodowiska.
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Stefan Szczukowski, Józef Tworkowski
PRODUKTYWNOÆ WIERZB KRZEWIASTYCH SALIX SP.
NA GLEBIE ORGANICZNEJ *
Wstêp
W Polsce szacuje siê, ¿e oko³o 1,8 mln gruntów (9,7% UR) jest wy³¹czona z rolniczego u¿ytkowania i pozostaje w charakterze od³ogów [5] w tym istotny udzia³ stanowi¹ gleby
organiczne. Problemem na glebach organicznych (torfowo-murszowych) w wielu regionach kraju - dolina Odry i Iny [12], Sanu i Strugu [21] s¹ nie u¿ytkowane ³¹ki, które wczeniej by³y zmeliorowane i zagospodarowane. Istniej¹ce urz¹dzenia melioracyjne ulegaj¹
dewastacji, a nie koszone ³¹ki wykazuj¹ zubo¿enie sk³adu florystycznego i stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie po¿arowe. Analogiczna sytuacja wystêpuje w dolinie Wis³y w rejonie Kwidzyna. Gleby mu³owo - murszowe charakteryzuj¹ siê stosunkowo du¿¹ przydatnoci¹ do
u¿ytkowania rolniczego. Na glebach tych do niedawna z powodzeniem uprawiano konopie,
miêtê, tytoñ i warzywa oraz u¿ytki zielone. Aktualnie wiele tych gruntów od³oguje.
Pewnym rozwi¹zaniem by³oby wykorzystanie czêci tych gleb pod plantacje szybko
rosn¹cych krzewiastych wierzb (wikliny).
W literaturze spotyka siê sprzeczne informacje dotycz¹ce mo¿liwoci uprawy wikliny
na glebach organicznych. W starszych pracach [17] na ogó³ przewa¿a pogl¹d, ¿e wiklina nie
udaje siê na torfach z powodu ruchów gleby (zamarzania) co powoduje trwa³e uszkodzenia
rolin szczególnie w pocz¹tkowym okresie uprawy. Doniesienia innych autorów, informuj¹ o dobrych wynikach plonowania ró¿nych gatunków krzewiastych wierzb na torfach [10] i
glebach murszowych [3].
Nawo¿enie mineralne krzewiastych wierzb jest jednym z czynników umo¿liwiaj¹cych
intensyfikowanie ich produktywnoci [14]. Z nowszych opracowañ wynika [9, 13], ¿e krzewiaste wierzby na plantacjach polowych mog¹ byæ nawo¿one intensywnie od drugiego roku.
Uprawy te nie stwarzaj¹ wiêkszego zagro¿enia dla wód powierzchniowych i podziemnych,
jeli chodzi o wyp³ukiwanie azotu i fosforu. Roliny te maj¹ dobrze rozwiniêt¹ strefê korzeniow¹ oraz d³ugi okres wegetacji. Dlatego wierzby pobieraj¹ nie tylko znaczne iloci
azotu i fosforu, ale równie¿ metali ciê¿kich. Spe³niaj¹ one rolê filtru ekologicznego [16].
Z opracowanej przez wiatow¹ Organizacjê Meteorologiczn¹ (WMO) komputerowej prognozy wzrostu i produkcyjnoci krzewiastych wierzb na plantacjach polowych
wynika, ¿e w Polsce istniej¹ korzystniejsze warunki do produkcji drewna Salix sp. (14
ton s.m. . ha1 . rok1 ) ni¿ w Szwecji (12 t . ha1 . rok1 ) [4].
Z prognoz zmian intensywnoci wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynika, i¿ polskie rolnictwo stawaæ siê bêdzie w coraz szerszym zakresie ród³em surowców
dla przemys³u [20]. Pewn¹ alternatyw¹ s¹ krzewiaste wierzby których biomasa mo¿e byæ
* Praca wykonana w ramach grantu KBN Nr 5 P06B 036 13
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wykorzystana do produkcji paliwa energetycznego, a celuloza zawarta w drewnie do przetwórstwa chemicznego [6, 7, 15, 18, 19].
Celem badañ by³o okrelenie przydatnoci gleby mu³owo-murszowej do uprawy Salix
sp., ponadto zbadanie wp³ywu nawo¿enia mineralnego i czêstotliwoci zbioru na plonowanie i jakoæ drewna.

Metodyka dowiadczenia
W latach 1995-1998 w Okr¹g³ej £¹ce ko³o Kwidzyna, na glebie mu³owo-murszowej
na torfie prowadzono dowiadczenie polowe dwuczynnikowe w czterech powtórzeniach.
Wielkoæ poletek wynosi³a 20 m 2.
Czynnik pierwszy stanowi³o nawo¿enie mineralne:  kontrola bez stosowania nawo¿enia; - nawo¿enie: N - 40, P2O5 .- 60, K2O - 80 kg ha1.
Czynnikiem drugim by³a czêstotliwoæ zbioru pêdów: co rok, co 2-lata, co 3-lata.
Dowiadczenie za³o¿ono na dwuletnim od³ogu. W roku poprzedzaj¹cym za³o¿enie dowiadczenia w trzeciej dekadzie maja zastosowano herbicyd Roundup 360 SL w iloci 6
dcm3 . ha1. Jesieni¹ wykonano orkê zimow¹ na g³êbokoæ 30 cm.
Wykonano badania glebowe. Próby zbiorcze pobrano z g³êbokoci 0-20 cm. W pobranym materiale oznaczono pH, zawartoæ próchnicy i azot ogó³em. Zawartoæ sk³adników
przyswajalnych w glebie (P2O5, K2O, Mg) oznaczono w wyci¹gu 0,5 M HCl.
Zrzezy sadzono w pierwszej dekadzie kwietnia 1995 r. w rozstawie 50 x 20 cm (100
tys. ha). Po sadzeniu zastosowano herbicyd Topogard 50 WP w dawce 3 kg . ha1, nastêpnie
w celu zniszczenia zachwaszczenia wtórnego przeprowadzono dwukrotne pielenie rêczne
rolin. W pierwszym roku nawo¿enia mineralnego nie stosowano. W kolejnych latach wysiewano nawozy przed rozpoczêciem wegetacji przez roliny wg schematu dowiadczenia.
W grudniu 1995 r. zebrano pêdy ze wszystkich poletek w celu stymulowania rozkrzewienia i wzrostu rolin w latach nastêpnych. Wyników badañ z pierwszego roku nie zamieszczono w pracy. W 1996 roku zastosowano herbicyd Goal w dawce 5 dcm3 . ha1 doglebowo, wiosn¹ przed rozpoczêciem wegetacji rolin.
Co roku przed zbiorem okrelono liczbê rolin na jednostce powierzchni (w tabeli
podano stan w czwartym roku u¿ytkowania), rozkrzewienie (liczbê pêdów z 1 roliny) oraz
wykonywano na 10 rolinach pobranych z poletka pomiary d³ugoci, rednicy (pomiar wykonywano 5 cm od p³aszczyzny ciêcia) oraz masy pêdu.
Zbiór pêdów w poszczególnych latach przeprowadzono w pierwszej dekadzie stycznia.
Plony biomasy z obiektów zbieranych co rok (zbiór 1996, 97, 98 r.), co 2-lata (zbiór w
1997 r.) oraz co 3 lata (zbiór w 1998 r.) podano w przeliczeniu na rok. Okrelono zawartoæ wody w drewnie. Obliczono plon suchej masy drewna w t . ha-1 . rok-1.
Wartoæ kaloryczn¹ drewna okrelono za pomoc¹ kalorymetrii bezporedniej (oznaczono energiê brutto w MJ . kg-1 suchej masy) oraz okrelono zawartoæ celulozy w drewnie metod¹ Van Soesta.
Wyniki uzyskane opracowano statystycznie przy pomocy analizy wariancji.
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Wyniki badañ
Warstwa poziomu orno-próchnicznego badanej gleby mu³owo-murszowej zalegaj¹cej
na torfie charakteryzowa³a siê wysok¹ zasobnoci¹ w fosfor, redni¹ w magnez oraz bardzo
nisk¹ w potas (tab. 1).
Ubytki rolin Salix viminalis var. gigantea w czwartym roku trwania dowiadczenia rednio wynios³y 51,1% (tab. 2). W obiektach z nawo¿eniem obserwowano tendencjê do liczniejszego wypadania rolin ni¿ w obiektach bez nawo¿enia. Roliny zbierane w cyklu jednorocznym mia³y obsadê na jednostce powierzchni istotnie wy¿sz¹ ni¿ zbierane co 3-lata.
Liczba pêdów z 1 roliny (karpy) wynios³a w dowiadczeniu rednio 4,4 szt. (tab. 2).
Zastosowane nawo¿enie mineralne powodowa³o nieznaczne choæ istotne obni¿enie liczby
pêdów z roliny w porównaniu do obiektów nie nawo¿onych. Zmniejszenie czêstotliwoci
zbioru pêdów z cyklu rocznego do 2-letniego i 3-letniego powodowa³o istotn¹ redukcjê
pêdów na jednej karpie.
Nawo¿enie mineralne powodowa³o istotny przyrost d³ugoci pêdów w porównaniu do
uzyskanych bez nawo¿enia. Pêdy zbierane w cyklu 3-letnim by³y najd³u¿sze rednio 485
Tabela 1. Sk³ad chemiczny gleby i zawartoæ próchnicy
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Tabela 2. Liczba rolin w czasie zbioru, liczba pêdów z 1 roliny oraz cechy morfologiczne pêdów Salix
viminalis var. gigantea
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Tabela 3. Plon biomasy, suchej masy drewna, wartoæ kaloryczna oraz zawartoæ wody i celulozy w
drewnie Salix viminalis var. gigantea

&HFKD

1DZR HQLHPLQHUDOQH D 
.RQWURODEH]QDZR HQLD
1DZR HQLH13.
&] VWRWOLZR ü]ELRUX E 
UHGQLR FRURN ODWD ODWD
UHGQLR
FRURN ODWD ODWD

3ORQELRPDV\


± 

W KD  URN
3ORQVP
GUHZQD

± 

W KD  URN 
=DZDUWR ü
ZRG\Z
GUHZQLH

.DORU\F]
QR üGUHZQD

±
0- NJ V
P
=DZDUWR ü
FHOXOR]\Z
GUHZQLH
VP

1,5
D
E
D[E
D
E
D[E















































D
E
D[EQL

















DQL
EQL
D[EQL

















DQL
E
D[EQL



cm, przypieszenie terminu zbioru do 2-letniego cyklu i rocznego powodowa³o istotn¹
redukcjê d³ugoci pêdów. Istotnie najd³u¿sze pêdy uzyskano w kombinacji w której zastosowano nawo¿enie mineralne i zbierano je w cyklu 3-letnim (510 cm).
rednica i masa pêdu istotnie wzrasta³y w obiektach nawo¿onych w porównaniu do
obiektów kontrolnych. Zmniejszenie czêstotliwoci zbioru do cyklu 3-letniego powodowa³o istotny wzrost wartoci obu cech w porównaniu do zbioru rolin co 2-lata, a szczególnie co rok.
Zastosowane nawo¿enie NPK na roliny Salix viminalis var. gigantea da³o istotny
wzrost biomasy pêdów z jednostki powierzchni w porównaniu z kombinacjami nie nawo¿onymi (tab. 3). Zmniejszenie czêstotliwoci zbioru do 2-letniego cyklu da³o istotny wzrost
plonów biomasy w porównaniu do zbioru w cyklu rocznym. Natomiast dalsze jego zmniejszanie spowodowa³o tylko tendencjê wzrostu masy drewna (odpowiednio 30,27  cykl 3letni i 27,66 t . ha1 . rok1 - cykl 2-letni). W rzeczywistoci plon biomasy zbieranej co 3lata w dowiadczeniu wyniós³ rednio 90,81 t . ha1 , a w obiekcie z nawo¿eniem przekroczy³ 102 t . ha1.
Wartoæ kaloryczna drewna by³a wysoka rednio wynosi³a 19,00 MJ . kg1 s.m.. Nawo¿enie i czêstotliwoæ zbioru nie wp³ynê³y na wartoæ kaloryczn¹ drewna.
Zawartoæ celulozy w drewnie wykazywa³a tylko nieznaczn¹ tendencjê wzrostu w kombinacjach w których na roliny stosowano nawo¿enie mineralne w porównaniu do obiektów
bez nawo¿enia. Najni¿sz¹ zawartoæ celulozy stwierdzono w drewnie zbieranym w cyklu
jednorocznym rednio 42,41%. Opónienie zbioru do 2 letniego cyklu powodowa³o wysoce istotny wzrost zawartoci celulozy w drewnie, natomiast dalsze opóniane zbioru da³o
tylko tendencjê wzrostu zawartoci tego sk³adnika.
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Dyskusja wyników
Zrzezy Salix viminalis var. gigantea sadzono na glebie organicznej silnie zamulonej w
zagêszczeniu 100 tys. sztuk . hektar-1. W trakcie 4-letniego prowadzenia dowiadczenia
wypad³o rednio 51% rolin. Powodem tak znacznych ubytków rolin by³a niew¹tpliwie
samoregulacja rolin co wyranie obserwowano przy 2-letnim, a szczególnie 3-letnim cyklu zbioru. Wydaje siê wiêc, ¿e zagêszczenie rolin tego gatunku na jednostce powierzchni
szczególnie przy 2- i 3-letnim cyklu zbioru mo¿e byæ zdecydowanie ni¿sze. Roliny rosn¹ce w mniejszej obsadzie wytworzy³y wy¿sze, grubsze i o wiêkszej masie pêdy co rekompensowa³o ze znaczn¹ nadwy¿k¹ plon biomasy z jednostki powierzchni.
Dodatkowym powodem zamierania i wypadania rolin Salix viminalis var. gigantea
by³o zachwaszczenie powojem polnym (Convolvulus arvensis L.), którego wystêpowanie
pomimo stosowanych zabiegów odchwaszczaj¹cych nasila³o siê intensywnie w 3 i 4 roku
prowadzenia dowiadczenia. Nagromadzone w glebie diaspory rosn¹cych na od³ogu przez
dwa lata chwastów, by³y ród³em ponownego ich odrastania. Herbicyd Goal zastosowany w
dawce 5 dcm3 . ha1 skutecznie niszczy³ praktycznie wszystkie chwasty, natomiast powój
polny tylko w 85%. Brak konkurencji innych chwastów powodowa³ bardzo szybki rozwój
powoju oraz siln¹ konkurencjê szczególnie dla pêdów jednorocznych, które licznie zamiera³y. Powodzenie w przysz³oci uprawy tego gatunku na glebach organicznych od³ogowanych mo¿e zale¿eæ od skutecznego niszczenia powoju Convolvulus arvensis L. Obserwacje prowadzone na polu dowiadczalnym po zakoñczeniu cyklu eksperymentu wskazuj¹ na
dalsze ograniczanie obsady rolin. Mo¿na siê wiêc spodziewaæ skrócenia u¿ytkowania tej
plantacji w porównaniu do uprawy tego gatunku na glebach mineralnych. Podaje siê, ¿e
trwa³oæ plantacji Salix sp. na glebach mineralnych wynosi ponad 25 lat [2, 11]. Wymaga to
kontynuacji badañ.
Nawo¿enie mineralne zastosowane na roliny wp³ynê³o istotnie na wzrost wartoci
cech biometrycznych (d³ugoæ, rednica i masa pêdu) w porównaniu do obiektów nie nawo¿onych. Prawdopodobnie wprowadzone do gleby nawozy mineralne a szczególnie potas,
którego du¿y niedobór stwierdzono w glebie stymulowa³y wzrost rolin. Potas jest ³atwo
wymywany z profilu glebowego na glebach murszowych co jest czêstym powodem ograniczaj¹cym rozwój i plonowanie rolin Salix sp. (3).
Plony suchej masy drewna Salix viminalis var. gigantea. zbierane w cyklu jednorocznym w dowiadczeniu wynios³y rednio 11,0 t . ha1 . rok1 istotnie ros³y gdy roliny by³y
zbierane w cyklu 2-letnim (14,53 t . ha1 . rok1) dalsze opónianie zbioru powodowa³o
tylko tendencjê wzrostu masy drewna. Dane te s¹ porównywalne z wynikami, które uzyskuje siê w Wielkiej Brytanii [2, 11]. Nawo¿enie mineralne da³o istotny wzrost suchej masy
drewna w porównaniu do nie nawo¿onej kontroli. Powy¿sz¹ zale¿noæ potwierdzaj¹ wczeniejsze badania prowadzone z dwoma gatunkami krzewiastych wierzb na glebie murszowej
[3]. Najwy¿szy plon suchej masy drewna uzyskano w kombinacji w której zastosowano
nawo¿enie mineralne a roliny zbierano w cyklu 3-letnim (18,37 t . ha1 . rok1).
Op³acalnoæ ekonomiczn¹ uprawy Salix sp. uzyskuje siê w Szwecji, gdy produkcja drewna przekracza 12 t s.m.. ha1 . rok1. Produktywnoæ plantacji krzewiastych wierzb za³o¿onych na gruntach ornych utrzymuje siê na poziomie 12-15 t s.m.. ha1 . rok1 [4, 9].
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Zawartoæ wody w drewnie krzewiastej wierzby by³a zró¿nicowana i wynios³a w czasie
zbioru pêdów jednorocznych rednio 51,25% a 3- letnich 45,72% natomiast wartoæ kaloryczna drewna odpowiednio:19,25 i 19,41 MJ . kg1 s.m..
Ager i in. [1] badali liczne klony krzewiastych wierzb i wykazali, ¿e wilgotnoæ drewna
pêdów jednorocznych waha³a siê od 50,4 do 61,7%, a ich kalorycznoæ od 19,0 do 20 MJ
. kg1 s.m..
W wietle wyników badañ istnieje realna mo¿liwoæ zagospodarowania gleb od³oguj¹cych, w tym organicznych, do uprawy wierzb krzewiastych.

Wnioski
1. Ubytki rolin Salix viminalis var. gigantea w czwartym roku trwania dowiadczenia na
glebie mu³owo-murszowej na torfie rednio wynios³y 51,1%. Powodem zamierania i
wypadania rolin by³a samoregulacja rolin oraz postêpuj¹ce zachwaszczenie uprawy
Convolvulus arvensis L.
2. Zastosowane nawo¿enie : N - 40, P2O5 .- 60, K2O - 80 kg ha1 na wierzbê krzewiast¹
powodowa³o istotny przyrost d³ugoci, rednicy i masy pêdów oraz plonu biomasy w
porównaniu z kombinacjami nie nawo¿onymi.
3. Plony suchej masy drewna Salix viminalis var. gigantea zbierane w cyklu jednorocznym w dowiadczeniu wynios³y rednio 11,0 t . ha1 . rok1 istotnie ros³y gdy roliny
by³y zbierane w cyklu 2-letnim (14,53 t . ha1 . rok1) dalsze opónianie zbioru powodowa³o tylko tendencjê wzrostu masy drewna.
4. Najwy¿szy plon suchej masy drewna uzyskano w kombinacji z nawo¿eniem mineralnym
i zbiorze rolin w cyklu 3-letnim (18,37 t . ha1 . rok1). Drewno tego wariantu mia³o
najni¿sz¹ zawartoæ wody (46,03 %) oraz wysok¹ kalorycznoæ (19,34 MJ . kg1 s.m.).
5. Szybko rosn¹ca wierzba krzewiasta Salix viminalis var. gigantea. mo¿e byæ uprawiana
na glebie mu³owo-murszowej jednoczenie stanowi powa¿ne ród³o odnawialnego,
ekologicznego paliwa oraz surowca do chemicznego przetwórstwa.
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Edward Krzywy, Adam Grzekowiak
Ewa KrzywyGawroñska, Beata Dunowska
WP£YW 7 HYDRATU SIARCZANU (VI) ¯ELAZA (II)
NA WYSOKOÆ PLONÓW MIESZANKI REKULTYWACYJNEJ
TRAW I ZAWARTOÆ W NIEJ KADMU, NIKLU I O£OWIU
Wstêp
Dotychczasowe wyniki badañ wskazuj¹, ¿e na glebach lekkich znaczna czêæ kadmu wystêpuje w formach wymiennych (Zeien i Brümmer 1991). Uaktywnienie tych form uwarunkowane jest miêdzy innymi natê¿eniem w glebie procesów adsorpcyjno - desorpcyjnych (Zhu
i Alva 1993). Aktywnoæ ta mo¿e wzrastaæ pod wp³ywem nawo¿enia potasem, przy czym
forma chlorkowa tego pierwiastka silniej uruchamia metale ciê¿kie ani¿eli siarczanowa.
Du¿e iloci siarczanów w roztworze glebowym mog¹ prowadziæ do wytr¹cenia o³owiu
w formie PbSO4 (Gêbski i Sommer 1997). Ponadto Gêbski i Mercik (1997) uwa¿aj¹, ¿e
ograniczenie ruchliwoci metali ciê¿kich w glebach lekkich wzrasta pod wp³ywem stosowania soli siarczanowych.
W trakcie produkcji bieli tytanowej powstaje odpad 7 hydrat siarczanu (VI) ¿elaza (II)
(FeSO4·7H2O). Dotychczasowe badania nad mo¿liwoci¹ rolniczego zagospodarowania tego
odpadu miêdzy innymi wskazuj¹, ¿e w przewa¿aj¹cej wiêkszoci wypadków zmniejsza on
koncentracjê w rolinach kadmu, niklu i o³owiu (Krzywy i inni 1997 i 1998).
Podjête badania mia³y na celu okrelenia oddzia³ywania 7 hydratu siarczanu (VI) ¿elaza
(II) stosowanego na tle wielosk³adnikowych nawozów mineralnych (polifoska 8 i polimag
306) na koncentracjê w mieszance rekultywacyjnej traw kadmu, niklu i o³owiu bez dodatku
i z dodatkiem preparatu zawieraj¹cego metale ciê¿kie (Cd, Ni i Pb).

Metody badañ
W latach 1998 i 1999 przeprowadzono dowiadczenie wazonowe na glebie piasku gliniastego mocnego (pHKCl 6,5, zawartoæ form ogólnych N - 0,05%, P2O5 -0,13%, K2O 0,10%, Cd - 1,20 mg · kg-1, Ni - 9,10 mg · kg-1, Pb - 19,50 mg · kg-1). Gleba charakteryzowa³a siê redni¹ zawartoci¹ form przyswajalnych fosforu i potasu oraz nisk¹ magnezu.
Ponadto gleba ta zawiera³a bardzo ma³o form ogólnych siarki i ¿elaza.
Zastosowany w dowiadczeniu 7 hydrat siarczanu (VI) ¿elaza (II) zawiera³ 20,96%
Fe, 11,80% S, 0,16 % Mg, 13,3 mg · kg -1 Zn, 8,98 mg· kg-1 Pb, 1,42 mg · kg -1 Cu, 1,34
mg · kg-1 Cd. Jego pH wynosi³o 3,5, a rozpuszczalnoæ w wodzie 95%.
Dowiadczenie za³o¿ono w czterech seriach :
 nawozy wielosk³adnikowe bez i z dodatkiem FeSO4·7H2O,
 nawozy wielosk³adnikowe z dodatkiem preparatu zawieraj¹cego metale ciê¿kie (Cd,
Ni i Pb), bez i z dodatkiem FeSO4· 7 H2O.
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Wysokoæ dawek nawozów wielosk³adnikowych ustalono:
 polifoska 8  600 kg · ha-1 i polimag 306 - 800 kg · ha-1,
 polifoska 16 1200 kg · ha-1 i polimag 612 - 1600 kg · ha-1.
Poniewa¿ dawka azotu z nawozów wielosk³adnikowych nie pokrywa³a zapotrzebowania
rolin, dodatkowo ten sk³adnik wprowadzono do gleby w formie roztworu mocznika i takiej iloci a¿eby stosunek N : P2O5 : K2O wyniós³ 1:1:1. Roztwór mocznika w jednakowej
iloci wprowadzono do gleby po I i po II pokosie traw.
7 hydrat siarczanu (VI) ¿elaza (II) stosowano w roztworze wodnym w dawce odpowiadaj¹cej 60 kg · ha-1. Wodny roztwór zawieraj¹cy metale ciê¿kie stosowano w dawce 55 mg
kadmu, 25 mg niklu i 50 mg o³owiu na 1 kg s.m. gleby.
Zawartoci Cd, Ni i Pb wykonano ogólnie przyjêtymi metodami w chemii rolnej (Krzywy i inni 1997).

Wyniki badañ
Wyniki badañ zestawiono w tabelach 1, 2 i 3. Tabela 1 zawiera rednie roczne plony
s.m. traw (dane obliczono na podstawie plonów z lat 1998 - 1999), oraz rednie roczne
zawartoci kadmu, niklu i o³owiu w rolinach (dane obliczono na podstawie rednich wa¿onych rocznych zawartoci tych pierwiastków). W tabeli 2 przedstawiono zwy¿ki i obni¿ki
plonów s.m. traw spowodowane przez 7 hydrat siarczanu (VI) ¿elaza (II). Tabela 3 przedstawia zwy¿ki i obni¿ki zawartoci kadmu, niklu i o³owiu w rolinach spowodowane przez
FeSO4· 7 H2O.
Nawozy wielosk³adnikowe wyranie zwiêkszy³y plony traw w stosunku do wariantu
kontrolnego. Podwojenie dawek nawozów wielosk³adnikowych w stosunku do pierwszego
poziomu nawo¿enia powodowa³o tak¿e statystycznie udowodniony wzrost plonów rolin.
Nawozy wielosk³adnikowe stosowane w poszczególnych poziomach nie mia³y istotnego
wp³ywu na zró¿nicowanie plonów badanych rolin. Preparat zawieraj¹cy metale ciê¿kie
(Cd, Ni, Pb) obni¿y³ redni plon s.m. traw we wszystkich wariantach dowiadczenia. Zastosowanie z nawo¿eniem mineralnym 7 hydratu siarczanu (VI) ¿elaza (II) w przewa¿aj¹cej
wiêkszoci wariantów dowiadczenia mia³o pozytywny wp³yw na wzrost plonów badanych
rolin. Najwy¿szy efekt FeSO4· 7 H2O uzyskano w wariancie: kontrolnym (bez metali ciê¿kich) oraz w pierwszym poziomie polifoski 8 bez jak i z metalami ciê¿kimi. W pozosta³ych
wariantach dowiadczenia z wyj¹tkiem II poziomu nawo¿enia polimagiem 306 dzia³anie 7
hydratu siarczanu (VI) ¿elaza (II) na plony s.m. mieszanki rekultywacyjnej traw by³o pozytywne ale nie udowodnione statystycznie (tabele 1 i 2).
Koncentracja kadmu, niklu i o³owiu w rolinach bez dodatku preparatu z metalami ciê¿kimi mieci³a siê w granicach podawanych przez literaturê. Nawozy wielosk³adnikowe we
wszystkich wariantach dowiadczenia zwiêkszy³y koncentracjê kadmu, niklu i o³owiu w
rolinach ale wartoci te mieci³y siê w graniach podanych przez Kabatê - Pendias i Pendias (1993) oraz Filipka (1999).
Wprowadzenie do gleby preparatu zawieraj¹cego metale ciê¿kie bardzo wyranie zwiêkszy³o koncentracjê kadmu, niklu i o³owiu w rolinach powy¿ej wielkoci przeciêtnych (ta-
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Tabela 1. redni roczny plon mieszanki rekultywacyjnej traw w g/wazon oraz rednia roczna wa¿ona
zawartoæ w niej kadmu, niklu i o³owiu w mg · kg-1 s.m.
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NIR 0,05 plonów rolin dla :
· wariantów nawozowych 3,17;
· FeSO4·7H2O i metali ciê¿kich 3,06;
· intrreakcja n.i.

Tabela 2. Zwy¿ki i obni¿ki plonów s.m. mieszanki rekultywacyjnej traw w g/wazon uzyskane pod wp³ywem stosowania FeSO4·7H2O na tle nawozów mineralnych bez i z dodatkiem metali ciê¿kich (Cd, Ni i Pb).
rednie z 2 lat badañ.
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Tabela 3. Zwy¿ki i obni¿ki redniej zawartoci kadmu, niklu i o³owiu w mg·kg -1 s.m. mieszanki rekultywacyjnej traw uzyskane pod wp³ywem FeSO4·7H2O stosowanego na tle nawozów mineralnych bez i z dodatkiem metali ciê¿kich. rednie z 2 lat badañ.
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bela 1). Najbardziej wzros³a zawartoæ kadmu. Wzrost zawartoci niklu i o³owiu w rolinach by³ analogiczny.
Zastosowanie 7 hydratu siarczanu (VI) ¿elaza (II) zarówno bez jak i na tle preparatu z
metalami ciê¿kimi z dwoma tylko wyj¹tkami obni¿y³o zawartoæ w rolinach kadmu, niklu
i o³owiu (tabela 3).
Rezultaty badañ pokrywaj¹ siê z wynikami z opublikowanymi ju¿ wczeniej (Krzywy i
inni 1997 i 1998) wnioskami o ograniczaj¹cym dzia³aniu 7 hydratu siarczanu (VI) ¿elaza
(II) na pobieranie kadmu, niklu i o³owiu przez roliny. Badania Gêbskiego i Mercika (1997)
dowodz¹, ¿e pod wp³ywem soli siarczanowych nastêpuje ograniczenie ruchliwoci metali
ciê¿kich w glebach lekkich.
Bior¹c pod uwagê pozytywny wp³yw FeSO4·7H2O na wzrost koncentracji azotu, siarki
i ¿elaza oraz brak dzia³ania na zawartoæ fosforu i potasu (nie wp³ywa na uwstecznienie w
glebie fosforu i potasu) w badanych rolinach (Krzywy i inni 1997 i 1998) mo¿na zaleciæ
stosowanie 7 hydratu siarczanu (VI) ¿elaza (II) jako czynnika nawozowego.

Wnioski
1. 7 hydrat siarczanu (VI) ¿elaza (II) stosowany w wariancie kontrolnym i w wariantach z
nawo¿eniem mineralnym zwiêksza plony mieszanki rekultywacyjnej traw. Zwy¿ki plonów nie s¹ jednak zawsze udokumentowane statystycznie.
2. Zastosowanie preparatu zawieraj¹cego metale ciê¿kie (Cd, Ni i Pb) obni¿y³o plony
mieszanki rekultywacyjnej traw i bardzo wyranie zwiêkszy³o w nich koncentracjê kadmu, niklu i o³owiu.
3. Wielosk³adnikowe nawozy w niewielkim stopniu zwiêkszy³y koncentracjê kadmu i niklu w mieszance rekultywacyjnej traw i nie mia³y wp³ywu na kszta³towanie siê zawartoci o³owiu.
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4. 7 hydrat siarczanu (VI) ¿elaza (II) zastosowany we wszystkich wariantach dowiadczeniach z dodatkiem metali ciê¿kich zmniejszy³ zawartoæ kadmu, niklu i o³owiu w mieszance rekultywacyjnej traw, z wyj¹tkiem dwóch przypadków.
5. Nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoæ stosowania 7 hydratu siarczanu (VI) ¿elaza (II) w celu
ograniczenia pobierania przez roliny niektórych metali ciê¿kich i zwiêkszenie w nich
niektórych sk³adników pokarmowych.
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Hanna Wróblewska
KOMPOSTOWANIE PYLISTYCH ODPADÓW DRZEWNYCH
Z PRODUKCJI PANELI BOAZERYJNYCH Z P£YT MDF
Wprowadzenie
Odpady powstaj¹ce w wyniku mechanicznej obróbki p³yt MDF podczas produkcji paneli boazeryjnych i pod³ogowych, podobnie jak odpady powstaj¹ce w trakcie wytwarzania i
przerobu p³yt wiórowych i sklejki, zawieraj¹ oko³o 50% wêgla organicznego. Mog¹ i powinny byæ traktowane jako surowiec do produkcji kompostu [3, 5-8]. Humifikacja i mineralizacja kompleksu ligninocelulozowego odpadów drzewnych najlepiej zachodzi w aerbowym procesie kompostowania pod wp³ywem mikroorganizmów pochodz¹cych z edafonu
glebowego [5, 11]. Bardzo du¿y wp³yw na przebieg procesu kompostowania ma rozdrobnienie kompostowanych odpadów. Od wielkoci ziarna zale¿y równomiernoæ skolonizowania odpadów przez mikroorganizmy, szybkoæ rozk³adu, utrzymanie optymalnej wilgotnoci i napowietrzenia niezbêdnego do prawid³owego przebiegu procesu. Poniewa¿ odpady powstaj¹ce podczas mechanicznej obróbki p³yt MDF, maj¹ inny sk³ad frakcyjny od dotychczas przez nas badanych odpadów p³yt wiórowych, proces kompostowania tych odpadów wymaga odrêbnych badañ [10, 11].
Prowadzone badania mia³y charakter wstêpny. Py³y drzewne powstaj¹ce podczas frezowania, przycinania i szlifowania surowych p³yt MDF kompostowano w warunkach laboratoryjnych z programowan¹ temperatur¹ procesu oraz w warunkach polowych bez mo¿liwoci programowania temperatury. Do kompostowanych py³ów drzewnych dodawano torf
i preparat biologiczny Activit Las zawieraj¹cy bakterie, promieniowce i grzyby.

Charakterystyka odpadów
Badane odpady powstaj¹ce podczas produkcji paneli boazeryjnych z p³yt MDF mia³y
postaæ m¹czki, która sk³ada³a siê z drobnych cz¹stek drzewnych i ¿ywicy mocznikowoformaldehydowej. Analiza sk³adu ziarnowego [1] tych odpadów wykaza³a, ¿e 95,0 % cz¹stek mia³o wymiary poni¿ej 0,5 mm a pozosta³e 5% mieci³o siê w przedziale 0,5  4,0
mm. Tak du¿e rozdrobnienie materia³u nie jest korzystne dla procesu kompostowania. Drobne cz¹steczki zapewniaj¹ wprawdzie równomierne zasiedlenie kompostowanej masy przez
mikroorganizmy ale jednoczenie utrudniaj¹ jej napowietrzanie.
Odpady z p³yt MDF nale¿¹cych do tworzyw drzewnych zaklejanych ¿ywicami aminowymi zawiera³y 5,12% N i 48,35% C, a dodawany do kompostowania torf - 0,30% N i
52,00% C. Stosunek wêgla do azotu (C:N) by³ w¹ski dla odpadów z p³yt MDF (C:N =
9,4:1), a szeroki dla torfu (C:N = 173,3:1) (tabela 1). Obliczono, ¿e w próbkach py³ów z
p³yt MDF z dodatkiem torfu w stosunku wagowym 3,2:1, azot stanowi³ 3,98% a wêgiel
49,22% (C:N = 12,4:1).
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Tabela 1. Zawartoæ azotu, wêgla i wodoru w wybranych odpadach z p³yt MDF i torfie
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Tabela 2. Zawartoæ metali ciê¿kich w odpadach z p³yt MDF i torfie
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Zawartoæ metali ciê¿kich w odpadach drzewnych z p³yt MDF i torfie by³a zbli¿ona i
du¿o ni¿sza od dopuszczalnej zawartoci tych pierwiastków w glebach lekkich i ciê¿kich
oraz w kompostach wszystkich trzech klas (tabela 2) [9, 12].

Kompostowanie py³ów drzewnych z p³yt MDF w warunkach polowych
Dowiadczenie polowe prowadzono w kontenerach o pojemnoci 130 litrów. Jeden
wariant zawiera³ szczepionkê Activit Las w proporcji objêtociowej 1:1000 (wariant ze
szczepionk¹), a drugi - by³ wariantem kontrolnym - bez szczepionki. W obu wariantach do
odpadów py³ów z p³yt MDF dodano torfu w przeliczeniu na such¹ masê w proporcji 3,2:1.
Wyjciowa wilgotnoæ kompostowanych mas wynosi³a 60%.
Dowiadczenie za³o¿ono na pocz¹tku czerwca i do koñca listopada (przez 5 miesiêcy)
prowadzono je w warunkach polowych. W tym czasie 3-4 razy w tygodniu dokonywano pomiarów temperatury kompostowanych mas i powietrza atmosferycznego (rys. 1), a tak¿e
pomiarów pH [4] (rys. 3). rednio co trzy tygodnie napowietrzano kompostowane masy przesypuj¹c i dok³adnie mieszaj¹c zawartoæ kontenerów. W wymieszanych próbach oznaczano
wilgotnoæ metod¹ suszarkowo - wagow¹ w temperaturze 103±2°C (rys. 2). Po 5 miesi¹cach
kontenery przeniesiono do pomieszczenia o redniej temperaturze 18°C i w tych warunkach
dowiadczenie kontynuowano przez rok. Pomiary temperatury, pH, wilgotnoci (rys. 1-3)
oraz przesypywanie kompostowanej masy wykonywano w tym okresie raz w miesi¹cu. Na

151

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 1

zakoñczenie dowiadczenia zwa¿ono zawartoæ kontenerów, oznaczono wilgotnoæ kompostowanej masy i obliczono ubytek masy. Stanowi³ on procentowo wyra¿on¹ ró¿nicê miêdzy
absolutnie such¹ mas¹ odpadów przed i po procesie kompostowania (tab. 3).
Z wykresu przedstawionego na rysunku 1 wynika, ¿e temperatura kompostowanych w
warunkach polowych odpadów z p³yt MDF, zarówno z dodatkiem szczepionki jak i bez niej
(kontrolnych) by³a bardzo zbli¿ona do temperatury otoczenia mierzonej dwukrotnie w ci¹gu dnia. Ciep³o wydzielaj¹ce siê podczas egzotermicznej reakcji rozk³adu masy odpadów o
pojemnoci 0,13 m3 nie wystarczy³o do podniesienia temperatury kompostowanej masy
powy¿ej dziennej temperatury otoczenia.
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Rys. 1. Zmiany temperatury podczas kompostowania w warunkach polowych odpadów py³ów z p³yt MDF:
ze szczepionk¹ Activit Las (AL) i bez szczepionki (Kontrola)
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Rys. 2. Zmiany wilgotnoci podczas kompostowania w warunkach polowych odpadów py³ów z p³yt MDF:
ze szczepionk¹ Activit Las (AL) i bez szczepionki (Kontrola)
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Rys. 3. Zmiany pH podczas kompostowania w warunkach polowych odpadów py³ów z p³yt MDF ze szczepionk¹ Activit Las (AL) i bez szczepionki (Kontrola)

Wilgotnoæ kompostowanej masy odpadów z p³yt MDF wskutek aktywnoci mikroorganizmów i padaj¹cych deszczy wzros³a w ci¹gu pierwszych piêciu miesiêcy prawie o 15%
w porównaniu z wilgotnoci¹ wyjciow¹ - 60%. Wilgotnoæ próby zaszczepionej Activitem Las by³a w tym okresie zawsze wy¿sza o kilka do kilkunastu procent od próby kontrolnej. W ci¹gu kolejnych 12 miesiêcy wilgotnoæ stopniowo zmniejszy³a siê do wartoci
55% w obu wariantach dowiadczenia (rys. 2).
Zmiany pH zarówno w wariancie kontrolnym jak i ze szczepionk¹ wskazywa³y na postêpuj¹cy rozk³ad odpadów. Po gwa³townym wzrocie pH do wartoci oko³o 9 w pierwszej
fazie procesu i spadku poni¿ej pH = 6 po 7 - 9 miesi¹cach procesu, nast¹pi³a stabilizacja
odczynu kompostowanych mas na poziomie pH neutralnego (rys. 3).

Kompostowanie py³ów drzewnych z p³yt MDF w warunkach laboratoryjnych
Dowiadczenie laboratoryjne (w cieplarkach) wykonano w dwóch wariantach - z torfem (w stosunku wagowym 3,2:1) i bez torfu. W obu wariantach kompostowane masy zaszczepiono Activitem Las. Wyjciowa wilgotnoæ prób wynosi³a rednio 65%.
Temperaturê inkubacji pocz¹tkowo nastawiono na 30°C i rednio co 7 dni podnoszono o 5°C a¿ do 60°C. Nastêpnie co tydzieñ obni¿ano j¹ o 5°C do poziomu 35°C. Ca³y cykl
zmiany temperatury trwa³ 3 miesi¹ce, a przez kolejne 14 miesiêcy prowadzono proces w
sta³ej temperaturze - 35°C. W sumie inkubacja próbek w cieplarkach trwa³a 17 miesiêcy.
W pierwszych trzech miesi¹cach analogicznie jak w próbach polowych 3 - 4 razy w tygodniu oznaczano pH kompostowanych odpadów (rys. 4), a raz na tydzieñ obliczano zmiany
wilgotnoci na podstawie zmian masy próbek. W tym samym czasie napowietrzano próbki
mieszaj¹c dok³adnie ich zawartoæ. Przez nastêpne 14 miesiêcy napowietrzanie próbek i

153

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 1



S+



























       

0LHVLDFH
UHGQLDGODSUyE]WRUIHP

UHGQLDGODSUyEEH]WRUIX

Rys. 4. Zmiany pH podczas inkubacji w cieplarce w warunkach laboratoryjnych odpadów py³ów z p³yt MDF

kontrolê parametrów procesu wykonywano co 2 - 3 tygodnie. Po zakoñczeniu dowiadczenia kompostowane odpady zwa¿ono, oznaczono ich wilgotnoæ i okrelono ubytek masy w
stosunku do masy wyjciowej (tab. 3).
Wilgotnoæ kompostowanych w warunkach laboratoryjnych odpadów z p³yt MDF w
ci¹gu 17 miesiêcy trwania procesu zmniejszy³a siê z 65% do 49%. rednia wilgotnoæ
kompostowanych mas w ci¹gu 17 miesiêcy inkubacji wynosi³a oko³o 55%.
Odczyn inkubowanych w cieplarce odpadów p³yt MDF zarówno w próbach z dodatkiem
torfu jak i bez torfu, w pocz¹tkowej fazie procesu rozk³adu zmieni³ siê z kwanego (pH =
3,8-5,4) w alkaliczny (pH = 8-9) (rys. 4). Wysokie pH kompostowanych próbek utrzymywa³o siê blisko 12 miesiêcy a w ci¹gu ostatnich 5 miesiêcy obni¿y³o siê do wartoci miêdzy 7 a 8. Alkaliczny odczyn kompostowanej masy odpadów sprzyja³ wydzielaniu siê amoniaku w trakcie procesu, co obserwowano od 3 tygodnia do koñca dowiadczenia.

Ubytek masy kompostowanych odpadów z p³yt MDF
W ci¹gu 17 miesiêcy kompostowania w warunkach polowych przy redniej temperaturze 20°C ubytek masy wyniós³ 28,6% dla wariantu ze szczepionk¹ i 19,3% dla wariantu bez
szczepionki. Mikroorganizmy zawarte w szczepionce Activit Las - bakterie, promieniowce
i grzyby - przyspieszy³y rozk³ad odpadów z p³yt MDF. O du¿ej aktywnoci mikroorganizmów w ci¹gu pierwszych 4 miesiêcy procesu wiadczy³a wysoka wilgotnoæ kompostowanej masy (rys. 2). W dowiadczeniu laboratoryjnym, w którym obie próbki odpadów
zosta³y zaszczepione Activitem Las, nie zanotowano tak du¿ego ubytku masy, mimo ¿e
dowiadczenie to by³o prowadzone w wy¿szej temperaturze (30°C - 60°C). Czas obu dowiadczeñ by³ taki sam - 17 miesiêcy. W wyniku kompostowania odpadów p³yt MDF w
warunkach laboratoryjnych redni ubytek masy prób z dodatkiem torfu wyniós³ 24,1% i by³
o 1,2% wy¿szy od redniego ubytku masy prób bez torfu (22,9%) (tabela 3).
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Tabela 3. Ubytek masy i koñcowe pH w próbach kompostowanych odpadów py³ów z p³yt MDF
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Sk³ad chemiczny otrzymanych kompostów
W otrzymanych kompostach z odpadów p³yt MDF oznaczono ogóln¹ zawartoæ azotu,
wêgla, wodoru i siarki (analiza elementarna) oraz makrosk³adniki: azot amonowy (N-NH4),
azot azotanowy (N-N03), fosfor, potas, wapñ i magnez w wyci¹gu uniwersalnym (0,03 N
CH3COOH) i mikrosk³adniki: ¿elazo, mangan, cynk, mied wraz z o³owiem i kadmem w
wyci¹gu Lindseya [2].
Po 17 miesi¹cach kompostowania pylistych odpadów powstaj¹cych podczas mechanicznej obróbki p³yt MDF we wszystkich próbach utrzymywa³ siê w¹ski stosunek wêgla do
azotu i wynosi³ C:N = 9,8:1 dla obu kompostów otrzymanych w warunkach polowych oraz
rednio C:N = 10,5:1 dla kompostów otrzymanych w warunkach laboratoryjnych z dodatkiem torfu i C:N = 9,9:1 dla kompostów otrzymanych w warunkach laboratoryjnych bez
dodatku torfu (tabela 4). Stosunek C:N odpadów po kompostowaniu niewiele ró¿ni³ siê od
C:N odpadów przed kompostowaniem (tab. 2).
Otrzymane komposty charakteryzowa³y siê nadmiern¹ zawartoci¹ azotu (tab. 5) i bardzo niskimi ilociami pozosta³ych pierwiastków (poza wapniem dodanym w procesie kompostowania) (tab. 6 i 7). W kompocie otrzymanym z odpadów p³yt MDF w warunkach
polowych w redniej temperaturze 20°C azot mineralny dominowa³ w formie azotanowej
(N-NO3), a w kompocie otrzymanym z tych samych odpadów w warunkach laboratoryjnych w temperaturze 30 - 60°C - w formie amonowej (N-NH4) (tabela 5). Najmniej azotu
mineralnego ogó³em (w formie azotanowej i amonowej razem) zawiera³ kompost otrzymany z py³ów MDF w warunkach laboratoryjnych bez dodatku torfu - rednio 688mg/dm3.
Kompost otrzymany w warunkach laboratoryjnych z dodatkiem torfu zawiera³ rednio 1231
mg/dm3 azotu mineralnego ogó³em, a kompost otrzymany w warunkach polowych bez szczepionki  1823 mg/dm3 a ze szczepionk¹  2124 mg/dm3.

Podsumowanie
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e proces kompostowania odpadów drzewnych
powstaj¹cych w trakcie mechanicznej obróbki p³yt MDF jest procesem d³ugotrwa³ym. W
ci¹gu 17 miesiêcy uzyskano w warunkach polowych w redniej temperaturze ~20°C ubytek
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Tabela 4. Zawartoæ azotu wêgla wodoru i siarki w kompostowanych odpadach drzewnych
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Tabela 5. Zawartoæ makropierwiastków w kompostach otrzymanych z py³ów z p³yt MDF w ró¿nych
warunkach (w wyci¹gu uniwersalnym - 0,03 N CH3COOH)
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Tabela 6. Zawartoæ mikropierwiastków oraz o³owiu i kadmu w kompostach otrzymanych z py³ów z p³yt
MDF w ró¿nych warunkach (w wyci¹gu Lindseya)
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masy 19,3% bez szczepionki i 28,6% ze szczepionk¹ Activit Las. W próbach laboratoryjnych dodatek torfu tylko nieznacznie przyczyni³ siê do zwiêkszenia ubytku masy (rednio
24,1 % dla próbek z torfem i 22,9% dla próbek bez torfu).
Podobnie jak podczas kompostowania odpadów p³yt wiórowych zauwa¿ono wp³yw temperatury procesu na formê wystêpowania azotu w produktach kompostowania py³ów z p³yt
MDF. W próbach kompostowanych w warunkach polowych ( w niskiej temperaturze ~20°C)
dominowa³a azotanowa forma azotu (1630 - 1690 mg/dm3), a w próbach kompostowanych
w warunkach laboratoryjnych - amonowa forma azotu (1214 mg/dm3 w próbach z torfem i
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684 mg/dm3 w próbach bez torfu). Komposty otrzymane w omawianych dowiadczeniach z
odpadów py³ów MDF zawiera³y za du¿o azotu ogólnego i w formach (azotanowej i amonowej) przyswajalnych dla rolin, by³y natomiast ubogie w inne sk³adniki pokarmowe. Nie
zawiera³y równie¿ nadmiaru metali ciê¿kich.
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Jan Siuta
OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
 STAN I NIEZBÊDNE DZIA£ANIA
1. Wprowadzenie
Prawn¹ ochronê powierzchni ziemi zapocz¹tkowa³a ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r.
o ochronie i kszta³towaniu rodowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6). W ustawie nie zdefiniowano
jednak pojêcia powierzchnia ziemi, o czym wiadczy treæ art. 13.1. Powierzchnia ziemi
³¹cznie z gleb¹ i rzeb¹ terenu podlega ochronie, a w razie uszkodzenia lub zniszczenia na
przywracaniu do w³aciwego stanu.
Wiadomo, ¿e rzeba terenu jest nieod³¹czn¹ w³aciwoci¹ ka¿dej czêci powierzchni
ziemi. Gleba jest natomiast biologicznie czynn¹ pow³ok¹ Ziemi w jej czêci l¹dowej. Wyró¿nia siê tak¿e grunty bezglebowe, w tym g³ównie zabudowane technicznie.
Skoro powierzchnia ziemi ma byæ chroniona prawnie, ³¹cznie z gleb¹ i rzeb¹ terenu,
to trzeba wiedzieæ czym jest owa powierzchnia ziemi, pisana przez ma³e z. W znaczeniu
jêzyka polskiego ziemia znaczy tyle samo co wierzchnia warstwa utworów geologicznych
na l¹dzie. Mówi siê o ziemi: ojczystej, mazowieckiej, wojciechowej oraz o: chodzeniu po
ziemi, u¿ytkowaniu ziemi, obrocie ziemi¹, cenie ziemi.
W prawodawstwie polskim nale¿a³oby mówiæ wiêc o ochronie ziemi, a nie powierzchni ziemi. Pojêcie ochrony powierzchni Ziemi jest oczywicie zasadne, ale tylko wtedy, gdy
mamy na uwadze planetê Ziemiê. Ziemia nie mo¿e byæ wtedy pisana przez ma³e z. W tak
rozumianej powierzchni Ziemi mieszcz¹ siê jednak równie¿ oceany i morza.
L¹dow¹ czêæ powierzchni Ziemi stanowi litosfera. O ustanowienie obowi¹zku ochrony litosfery w Polsce zabiegaj¹ geolodzy [Koz³owski 1989, 1992, 1998; Koz³owski, Strzelecki 1996; Koz³owski, Wyrwicka 1994; Wyrwicka 1994], które stanowi³y podstawê do
przyjêcia (w 1991 r.) przez MO,ZNiL za³o¿eñ strategii ochrony litosfery i ustanowienia
programu badawczo dokumentacyjnego Ochrona Litosfery [1992].
Wed³ug S. Koz³owskiego [1998] podstawowymi zadaniami ochrony litosfery s¹:
· ochrona powierzchni Ziemi przed ska¿eniami chemicznymi i radioaktywnymi,
· ochrona jakoci oraz iloci wód powierzchniowych i podziemnych,
· zapobieganie trwa³oci u¿ytkowania kopalin,
· ochrona rodowiska przyrodniczego w otoczeniu miejsc eksploatacji i przeróbki kopalin,
· ochrona wybranych obszarów powierzchni Ziemi bezcennych ze wzglêdów naukowych
i rekreacyjno-turystycznych.
Wymienione zakresy koncentruj¹ siê s³usznie na ochronie zasobów geologicznych.
Ochrona powierzchni ziemi powinna ujmowaæ kompleksowo ekologiczne i gospodarcze nastêpstwa wszystkich sposobów u¿ytkowania ziemi (gruntów) w gminie, regionie, kraju.
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Wed³ug uchwa³y II Forum In¿ynierii Ekologicznej Monitoring rodowiska w Na³êczowie
[1998] powierzchniê ziemi stanowi: wierzchnia warstwa utworów geologicznych, rzeba
terenu, szata rolinna i wody ródl¹dowe, niezale¿nie od ekologicznych i gospodarczych
funkcji terenu oraz stanu przekszta³cenia rodowiska.
Gleba stanowi biologicznie czynn¹ pow³okê ziemi, wykszta³con¹ z powierzchniowej
warstwy utworów geologicznych.
Powierzchniê ziemi nale¿y chroniæ:
· przed nieprawid³owym zagospodarowaniem (u¿ytkowaniem) degraduj¹cym ekologiczne,
produkcyjne i krajobrazowe wartoci rodowiska,
· przed zniekszta³ceniem powierzchniowych utworów geologicznych i rzeby terenu,
· przed zniekszta³ceniem warunków wodnych, w tym g³ównie:
 przez nieuzasadnione osuszanie mokrade³,
 przez obni¿anie poziomu wód gruntowych (podziemnych) pomniejszaj¹ce ekologiczne zasoby wody w glebie,
 przez niezamierzone zawodnienie gruntów, degraduj¹ce glebê i szatê rolinn¹;
· przed erozj¹ powodowan¹ przez opady atmosferyczne oraz wody p³yn¹ce i stoj¹ce,
· przed masowymi ruchami ziemi, g³ównie przed osuwiskami,
· przed erozj¹ wietrzn¹,
· przed chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi zanieczyszczeniami ziemi (gleby),
· przed zakwaszeniem i alkalizacj¹ gleby,
· przed zniekszta³ceniem równowagi jonowej w glebach u¿ytkowanych rolniczo,
· przed zubo¿eniem gleby w próchnicê (substancjê organiczn¹),
· przed fizyczn¹ (mechaniczn¹) degradacj¹ struktury gleby, powodowan¹ prac¹ ciê¿kiego sprzêtu technicznego.
Ochrona powierzchni ziemi powinna byæ realizowana:
· profilaktycznie na etapie planowania i projektowania dzia³alnoci gospodarczej,
· w toku budowy (w tym urz¹dzania) i u¿ytkowania obiektów gospodarczych,
· w trybie przywracania (rekultywacji) rodowisku (zdegradowanemu antropogenicznie
i przez ¿ywio³y natury) wartoci ekologicznych, produkcyjnych i krajobrazowych.
Dotychczasowe i projektowane ustawy nie reguluj¹ ochrony powierzchni ziemi w zakresie niezbêdnym obecnie, a tym bardziej w przysz³oci.

2. Formy i stan degradacji powierzchni ziemi
Istota degradacji
Zmniejszenie lub zniweczenie ekologicznych, produkcyjnych, wzglêdnie sanitarnozdrowotnych i estetycznych walorów jednego lub wielu elementów (w tym naturalnych
w³aciwoci) rodowiska nazywa siê degradacj¹ jego walorów.
Ró¿ne sposoby u¿ytkowania ziemi stanowi¹ o charakterze i skali przekszta³ceñ jej naturalnych w³aciwoci. Ka¿da techniczna ingerencja powoduje zamierzone i niezamierzone, pozytywne i negatywne zmiany w rodowisku. Zamierzone dzia³ania skutkuj¹ zwykle w
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przewidzianym krótkim okresie. Skutki niezamierzone, przewa¿nie nie przewidywane, ujawniaj¹ siê dopiero po up³ywie d³u¿szego czasu  s¹ d³ugotrwa³e, zw³aszcza, gdy stanowi¹
sumê ró¿norodnych dzia³añ w d³ugim okresie.
Degradacja powierzchni ziemi jest nieod³¹czna gospodarczej i bytowej dzia³alnoci
cz³owieka, pocz¹wszy od staro¿ytnych cywilizacji. Najbardziej postrzegane s¹ skutki przemys³owej  wieloczynnikowej  degradacji rodowiska. Obszary takiej degradacji pokrywaj¹ siê z terenami bezporedniego zniekszta³cenia biogeochemizmu naturalnego przez
miejskie aglomeracje i kombinaty przemys³owe. G³ównymi formami wieloczynnikowej
przemys³owej degradacji s¹ zniekszta³cenia: struktury ekologicznej, chemizmu gleb i rolin, budowy geologicznej i rzeby terenu, warunków gruntowo-wodnych oraz wilgotnociowych, termicznych i solarnych w³aciwoci atmosfery (klimatu lokalnego).
Rolnicza degradacja struktury ekologicznej
Podstawowym czynnikiem degradacji powierzchni ziemi jest ekologicznie wadliwe u¿ytkowanie gruntów. Przyk³adem tego jest uprawa gleb piaskowych lunych i s³abogliniastych,
które ze wzglêdu na ubóstwo sk³adników pokarmowych i bardzo du¿¹ przepuszczalnoæ nie
nadaj¹ siê do rolniczego u¿ytkowania, które ods³ania je na niszcz¹ce dzia³anie wiatru, nasila
odp³yw wód opadowych, wymywanie sk³adników pokarmowych, ubytek próchnicy.
Agroekologiczne (produkcyjne) walory gruntów ornych w Polsce odpowiadaj¹ 18 do
100 punktom bonitacyjnym. Wartoæ u¿ytkowa 1 ha gruntów I klasy jest ponad
5,5-krotnie, a klasy IIIa (83 p.) ponad 4,5-krotnie wiêksza ni¿ gruntów VI klasy. Korzystniejszy wskanik agroekologiczny (30 p.) maj¹ grunty V klasy, ale ich produktywnoæ nie
osi¹ga 1/3 produktywnoci III klasy. Grunty orne VI klasy stanowi¹ 1,64 mln ha, a grunty tej
samej klasy przeznaczone ju¿ do zalesienia (VIz)  133 tys. ha. Faktycznie wszystkie grunty orne VI klasy (w tym VIz) kwalifikuj¹ siê do zalesienia. Grunty orne V klasy stanowi¹
2,97 mln ha. Znaczna czêæ tych gruntów znajduje siê na pograniczu VI klasy, a wartoæ
wiêkszoci z nich zmierza  w miarê postêpowania degradacji  ku VI klasie.
Gruntami zdegradowanymi w stopniu bardzo du¿ym s¹ porolne nieu¿ytki, które stanowi¹ co najmniej 1/3 wszystkich nieu¿ytków o powierzchni blisko 0,5 mln ha. £¹czna powierzchnia wadliwie zagospodarowanych gruntów piaskowych i z tego wzglêdu wyranie
zdegradowanych wynosi oko³o 5 mln ha. Ju¿ sama zmiana sposobu u¿ytkowania tych gruntów z rolnego na leny stanowi³aby bardzo istotny czynnik ich rekultywacji (fitomelioracje). Ta forma rekultywacji rodowiska (zalesienie) by³a stosowana na szerok¹ skalê do
pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych. W roku 1946 lasy pokrywa³y zaledwie 20,8 % powierzchni
kraju, a w roku 1970 ju¿ 27,3 %. Bezwzglêdna powierzchnia gruntów lenych zwiêkszy³a
siê w odnonym okresie z 6,45 do 8,43 mln ha, czyli o blisko 2 mln ha. Zalesione tereny
by³y nieu¿ytkami porolnymi i gruntami ornymi VI klasy z nielicznym udzia³em V klasy. Po
1970 roku tempo zalesiania i zadrzewiania terenu znacznie siê zmniejszy³o, ale mimo to
do1997 r. zalesiono 485 tys. ha nieu¿ytków i najs³abszych gruntów ornych. Jeliby tych
zalesieñ nie wykonano, to area³ zdegradowanych gruntów rolnych, wymagaj¹cych rekultywacji, by³by obecnie wiêkszy o prawie 2,3 mln ha i wynosi³by wraz z gruntami, które stanowi¹ potencjalne nieu¿ytki rolne (ok. 5 mln ha), 7,3 mln ha. Na podstawie procentowego
udzia³u wymienionych klas gruntów w ca³kowitej powierzchni gminy (lub innego obszaru)
okrela siê stopieñ rolniczej degradacji rodowiska:
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stopieñ degradacji
1) degradacja t³owa
2) degradacja ma³a
3) degradacja rednia
4) degradacja du¿a

udzia³ gruntów klas V, VI i VIz w %
do 10
10,1-20,1
20,1-30,0
wiêcej ni¿ 30

Zdegradowane (nieefektywne produkcyjnie i ekologicznie) grunty rolne (w tym nieu¿ytki porolne) powinny byæ zalesione [Siuta 1993]. Potrzeby dolesieñ w ka¿dej gminie
przedstawiono na mapie Polski [Siuta, Zieliñska, Makowiecki, Sroka 1987].
Techniczna degradacja struktury ekologicznej
Zniszczenie pokrywy glebowo-rolinnej w wyniku technicznej zabudowy powierzchni
ziemi wraz z eksploatacj¹ kopalin i sk³adowaniem odpadów, stanowi radykaln¹ i trwa³¹ formê degradacji struktury ekologicznej. Oprócz technicznego unicestwienia szaty rolinnej i
gleby, powierzchnie technicznie zabudowane i zdewastowane s¹ ród³em ró¿norodnych
uci¹¿liwoci na przyleg³ych terenach i przyczyn¹ zaburzenia ich struktury ekologicznej.
Przyk³adem tego s¹ obiekty przemys³owe, sk³adowiska odpadów, szlaki komunikacji masowej i transportowe, tereny mieszkaniowe i wypoczynkowe. Procentowy udzia³ powierzchni
technicznie zabudowanej (budynki, drogi, place, koleje oraz wyrobiska i sk³adowiska odpadów) na okrelonym terenie (np. gminy lub miasta) stanowi ogólny wskanik technicznej
degradacji struktury ekologicznej. W gminach wiejskich i miejskich wyró¿nia siê 5 stopni
degradacji:
stopieñ degradacji
1) degradacja t³owa
2) degradacja ma³a
3) degradacja rednia
4) degradacja du¿a
5) degradacja bardzo du¿a

udzia³ powierzchni zabudowanej w %
do 5
5,1-10,0
10,1-15,0
15,1- 20,0
wiêcej ni¿ 20

Erozja
Erozja jest jednym z g³ównych czynników degradacji gleb u¿ytkowanych rolniczo. St¹d
wywodzi siê znane od dawna powiedzenie, ¿e erozja jest skrytym biczem rolnika. Zniszczenie trwa³ej szaty rolinnej na rzecz rolin wymagaj¹cych mechanicznej uprawy ziemi jest
g³ówn¹ przyczyn¹ nasilenia erozji.
Charakter i nasilenie procesów erozyjnych zale¿y g³ównie od rzeby terenu, sk³adu
mechanicznego (ziarnowego) ziemi, wielkoci i rozk³adu opadów atmosferycznych w czasie oraz od sposobu u¿ytkowania terenu. Ze wzglêdu na ochronne funkcje lasu i trwa³ego
zadarnienia (zapobiegaj¹cych erozji), przyrodniczo-gospodarcze problemy zwi¹zane z erozj¹
odnosz¹ siê przede wszystkim do gleb uprawnych i gruntów bezglebowych, pozbawionych
szaty rolinnej. Józefaciukowie [1992] rozró¿niaj¹ erozjê: wietrzn¹, wodn¹, niegow¹, uprawow¹ i ruchy masowe.
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Erozja niszczy glebê zarówno w miejscach ubywania, jak te¿ gromadzenia masy ziemnej. W Polsce dominuje erozja wodna, a jej g³ównymi formami s¹: sp³ukiwanie powierzchniowe (erozja powierzchniowa), erozja liniowa (¿³obinowa, w¹wozowa, rzeczna), abrazja
(morska) i erozja podpowierzchniowa (sufozja). Rozmywanie powierzchni ziemi degraduje poziom próchniczny, zmniejszaj¹c jego mi¹¿szoæ i zawartoæ w nim próchnicy. W skrajnych przypadkach gleba jest niszczona ca³kowicie, a grunt staje siê bezglebowym.
Na podstawie gêstoci (koncentracji) sieci w¹wozów, wyra¿onej ilorazem ³¹cznej d³ugoci w¹wozów w km i powierzchni terenu w km2 wyró¿niono 5 stopni intensywnoci erozji:
intensywnoæ erozji
- s³aba
- umiarkowana
- rednia
- silna
- bardzo silna

gêstoæ (koncentracja) w¹wozów w km/km2
0,01-0,1
0,1- 0,5
0,5-1,0
1,0-2,0
wiêksza ni¿ 2,0

Przyjmuj¹c analogicznie jak poprzednio gêstoæ w¹wozów za podstawê oceny zniekszta³cenia rzeby terenu i budowy gruntu rozró¿niono:
zniekszta³cenie
- s³abe
- rednie
- du¿e
- bardzo du¿e

gêstoæ w¹wozów w km/km2
0,1- 0,5
0,6-1,0
1,1-2,0
wiêksza ni¿ 2,0

Erozji w¹wozowej i ¿³obinowej towarzyszy zawsze erozja wodna powierzchniowa o ró¿nym natê¿eniu, od nieznacznego rozmywania poziomu próchnicznego w jednych miejscach
do ca³kowitego zniszczenia gleby w innych.
Mechaniczne uszkodzenie lub zniszczenie próchnicznego poziomu gleby
Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce formy uszkodzenia lub zniszczenia warstwy próchnicznej
gleby:
· zniekszta³cenie budowy i mi¹¿szoci (bez ubytku zasobu próchnicy),
· zmniejszenie zasobu próchnicznego,
· ca³kowite zlikwidowanie zasobu próchnicznego (ukszta³towanie gruntu bezglebowego),
· przykrycie warstwy próchnicznej gruntem bezglebowym (w tym tak¿e odpadami).
Zniekszta³cenie budowy i mi¹¿szoci warstwy próchnicznej jest najczêciej powodowane wyrównywaniem terenu, prac¹ sprzêtu technicznego, instalowaniem przewodów podziemnych, wymieszaniem z obc¹ mas¹ ziemn¹ itp. Zmniejszenie mi¹¿szoci poziomu glebowego jest najczêciej wynikiem pozyskiwania ziemi próchnicznej na inne cele oraz wyrównywania rzeby terenu. Zmniejszenie mi¹¿szoci warstwy próchnicznej mo¿e byæ ma³e,
rednie lub du¿e. Ka¿dy kolejny stopieñ zmniejszenia odpowiada zmniejszeniu oko³o 1/4
zasobu próchnicznego gleby. Nie odpowiada to oczywicie 1/4 mi¹¿szoci poziomu próchnicznego, poniewa¿ górna jego czêæ jest du¿o zasobniejsza w próchnicê ni¿ dolna.
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Kwasowa degradacja gleb
Nadmierne zakwaszenie gleb stanowi powa¿ny czynnik jej degradacji. Wynika to z okrelonej reakcji mikroorganizmów i korzeni rolin na koncentracjê jonów wodorowych w
roztworze glebowym oraz z niekorzystnego chemizmu roztworu glebowego w rodowisku
kwanym. W miarê zbli¿ania siê kwasowoci gleby do granicy tolerowanej przez mikroorganizmy lub roliny wy¿sze zmniejsza siê ich aktywnoæ biologiczna do ustania w³¹cznie.
Zwiêksza siê te¿ rozpuszczalnoæ mineralnych sk³adników gleby, a w roztworze glebowym
zmieniaj¹ siê proporcje miêdzy nimi. Zwiêkszenie rozpuszczalnoci sk³adników mineralnych w warunkach przewagi przesi¹kania wody nad jej podsi¹kaniem, prowadzi do zubo¿enia gleb w sk³adniki pokarmowe rolin. Jednoczenie do roztworu glebowego przechodz¹
nadmierne iloci manganu, ¿elaza i glinu, które pogarszaj¹ warunki ¿ycia rolin lub nawet
dzia³aj¹ na nie toksycznie. Nadmierne zakwaszenie po³¹czone z wynoszeniem sk³adników
poza strefê systemu korzeniowego rolin zniekszta³ca równowagê jonow¹ i prowadzi do
chemicznego wyja³owienia gleby. Jest to najbardziej rozprzestrzeniona w Polsce forma
degradacji rodowiska glebowego. Kwasowa degradacja gleby nasila siê z roku na rok wskutek zanieczyszczenia atmosfery, stosowania skoncentrowanych nawozów mineralnych,
malej¹cego udzia³u nawo¿enia organicznego, sk³adowania na powierzchni ziemi lub w gruncie kwanych i kwasotwórczych odpadów, przemywaj¹cego dzia³ania opadów atmosferycznych, niedostatecznego (nie równowa¿¹cego zakwaszenia) wapnowania gruntów rolnych i
znikomego gruntów lenych.
Wystêpowanie gleb o najwiêkszym zakwaszeniu nie pokrywa siê bynajmniej z obszarami o najwiêkszym zanieczyszczeniu atmosfery. Dominuj¹ce znaczenie maj¹ tu geologiczna geneza utworów glebowych i kultura rolna. Pocz¹tków degraduj¹cego dzia³ania nadmiernego zakwaszenia gleby nie nale¿y ³¹czyæ z powstaniem zanieczyszczeñ przemys³owych,
lecz szukaæ ich trzeba setki lat wczeniej, kiedy to zaczêto zastêpowaæ wielogatunkow¹
rolinnoæ naturaln¹ monokulturowymi uprawami rolnymi i lenymi. Zanieczyszczenia przemys³owe, nawozy mineralne i wyprowadzanie p³odów rolnych poza agrocenozy zintensyfikowa³y tylko procesy kwasowej degradacji. Jest to szczególnie szkodliwe dla lasów ze
wzglêdu na znikome mo¿liwoci regulowania odczynu gleb lenych przez wapnowanie i
niemal ca³kowity brak dowiadczeñ w tym zakresie.
Skutki negatywne kwasowej degradacji gleby nie sprowadzaj¹ siê tylko do pomniejszenia ekologicznych i ekonomicznych wskaników produkcji rolinnej. Proporcjonalnie do
zakwaszenia wzrasta korozyjnoæ ziemi wzglêdem wszelkiego rodzaju budowli oraz instalacji podziemnych, a tak¿e zanieczyszczanie wód podziemnych i powierzchniowych.
Podzia³ gleb wed³ug odczynu (pH)
odczyn gleby
 kwany (gleby bardzo kwane)
 kwany (gleby kwane),
 rednio kwany (gleby rednio kwane),
 s³abo kwany (gleby s³abo kwane),
 obojêtny (gleby obojêtne),
 s³abo zasadowy (gleby s³abo alkaliczne),

pH w H2O (KCl)
<4,0 (5,0),
4,1-4,5 (5,1-5,5)
4,6-5,0 (5,6-6,0)
5,1-6,0 (6,1-6,8)
6,1-6,5 (6,9-7,2)
6,6-7,0 (7,2-8,0)

163

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 1

 rednio zasadowy (gleby rednio alkaliczne),
 odczyn zasadowy (gleby alkaliczne).

7,1-7,5 (8,1-8,5)
>7,5 (8,5)

Zadaniem wapnowania jest zneutralizowanie szkodliwej (dla rolin i chemizmu) kwasowoci gleby oraz przeciwdzia³anie jej wtórnemu zakwaszeniu. Do zneutralizowania kwasowoci gleb trzeba stosowaæ bardzo du¿e (melioracyjne) dawki wapna. W rejonach o wysokiej kulturze rolnej wprowadza siê do gleby wiêksze iloci nawozów wapniowych od
szacunkowych wielkoci wymywania wapnia z gleby przez wodê opadów atmosferycznych.
W znacznej wiêkszoci regionów wprowadza siê do gleby mniej nawozów wapniowych
ni¿ iloæ wymywanego wapnia. Gleby tych regionów s¹ z natury kwane i chocia¿ nie znajduj¹ siê pod wyran¹ presj¹ zanieczyszczeñ przemys³owych, ulegaj¹ przyspieszonemu zakwaszeniu. Tym samym sukcesywnie maleje ich odpornoæ na degraduj¹ce dzia³anie wielu
innych czynników z nawo¿eniem mineralnym w³¹cznie.
Degradacja chemiczna
Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce formy chemicznej degradacji powierzchni ziemi:
· zanieczyszczenie sk³adnikami (substancjami) chemicznymi pochodzenia zewnêtrznego,
· zubo¿enie gleby przez wynoszenie sk³adników z plonami rolin,
· zubo¿enie gleby przez wymywanie sk³adników,
· zniekszta³cenie chemizmu gleby wskutek deformacji jej metabolizmu (tzw. metaboliczna intoksykacja gleby).
Chemiczne zanieczyszczenia. Stanowi¹ powszechnie wystêpuj¹c¹ formê degradacji
gleby, szaty rolinnej, wód podziemnych i powierzchniowych.
G³ównymi przyczynami chemicznego zanieczyszczenia s¹:
· przemys³owe, motoryzacyjne i bytowo-gospodarcze ród³a emisji sk³adników do atmosfery, a za jej porednictwem do ziemi,
· cieki przemys³owe i bytowo-gospodarcze (miejskie i wiejskie) oraz wody do³owe
z kopalñ,
· sk³adowanie odpadów chemicznych i reaktywnych chemicznie,
· rozpraszanie surowców, produktów i odpadów chemicznych w transporcie, dystrybucji
i u¿ytkowaniu,
· awaryjne wyp³ywy (ciek³ych i gazowych) surowców i produktów chemicznych,
· chemizacja produkcji rolinnej i zwierzêcej (rolniczej).
Do najbardziej zdegradowanych chemicznie zalicza siê:
· gleby i szatê rolinn¹ na terenach przyleg³ych do kombinatów chemicznych i hutniczych, sk³adowisk odpadów chemicznych, hutniczych i komunalnych oraz na obszarach wydobywania surowców chemicznych (np. siarki),
· wody podziemne na terenach przemys³owych i poligonach wojskowych, zw³aszcza w zasiêgu oddzia³ywania sk³adowisk odpadów chemicznych (sta³ych i ciek³ych), hutniczych i
górniczych, a tak¿e nie uporz¹dkowanych wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych,
· osady denne rzek, jezior i mokrade³, stanowi¹cych odbiorniki cieków przemys³owych,
górniczych, miejskich i wiejskich,
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· gleby i wody podziemne na terenach aglomeracji miejsko-przemys³owych z ró¿norod-

nymi ród³ami wydzielania zanieczyszczeñ do rodowiska naziemnego i podziemnego.

Zubo¿enie gleby przez wynoszenie sk³adników z plonami rolin. W warunkach naturalnych martwe czêci rolin i zwierz¹t pozostaj¹ na miejscu, przywracaj¹c ziemi to, co z
niej pobra³y. Jednoczenie zasilaj¹ glebê w masê organiczn¹ stanowi¹c¹ pokarm dla zwierz¹t i mikroorganizmów glebowych, które uwalniaj¹ z niej sk³adniki pokarmowe dla rolin
w kolejnych cyklach wegetacji. Równoczenie s¹ odtwarzane zasoby próchnicy glebowej.
Kolejne cykle produkcji masy rolinnej oraz jej rozk³adu w wierzchniej warstwie ziemi
zapewniaj¹ trwa³oæ szaty rolinnej i ¿yznoci gleby.
Uprawa rolin i chów zwierz¹t zniekszta³ci³y naturalny obieg sk³adników w uk³adzie
gleba  szata rolinna. W tradycyjnych gospodarstwach rolnych tylko niewielka czêæ
masy rolinnej jest wyprowadzana poza ich granicê. Wiêkszoæ plonów jest zjadana przez
zwierzêta domowe, których odchody wraz ze ció³k¹ (s³om¹) wracaj¹ do ziemi pod postaci¹ obornika.
Specjalizacja produkcji surowców rolnych, przeznaczonych g³ównie dla przemys³u i spo¿ycia w miastach coraz bardziej zniekszta³ca naturalny obieg, uniemo¿liwiaj¹c przywracanie ziemi jej ¿yciodajnych zasobów, które razem z odpadami i ciekami zanieczyszczaj¹
tereny miejskie, rzeki, jeziora. Postêpuj¹ce ubytki sk³adników pokarmowych w glebie s¹
uzupe³niane nawozami mineralnymi. Razem z nimi wprowadza siê do ziemi sk³adniki towarzysz¹ce (niepokarmowe), które naruszaj¹ równowagê jonow¹. Zanieczyszczaj¹ one nie
tylko glebê lecz tak¿e wody podziemne.
Zubo¿enie gleby przez wymywanie sk³adników to znacz¹cy, a ma³o postrzegany czynnik degradacji rodowiska w Polsce. Decyduj¹ o tym warunki klimatyczne, a cilej rzecz
bior¹c przewaga opadów atmosferycznych nad parowaniem wody z powierzchni ziemi, w
tym (rolin). Wiêcej soli mineralnych przesi¹ka z gleby w g³¹b ziemi, ni¿ przemieszcza siê
do niej w skutek podsi¹kania i parowania wody.
Rozpuszczalnoæ i wymywalnoæ sk³adników gleby zale¿¹ (w tych samych warunkach
opadowych) od odczynu rodowiska i koncentracji soli pochodzenia zewnêtrznego (np.
nawozy mineralne).
Wzrost kwasowoci rodowiska nasila rozpuszczalnoæ i wymywalnoæ sk³adników
z gleby. Oprócz klimatycznych uwarunkowañ cywilizacja przemys³owa stworzy³a dodatkowe bardzo agresywne czynniki rodowiska w postaci:
· emisji do atmosfery kwasów i kwasotwórczych sk³adników,
· kwasotwórczych nawozów mineralnych,
· rozpraszania kwanych i kwasotwórczych odpadów, surowców i wyrobów.
W procesie zakwaszania wzrasta rozpuszczalnoæ (wymywalnoæ) wszystkich sk³adników gleby, ale o postêpie jej degradacji stanowi g³ównie jej zubo¿enie w wapñ i magnez.
Nadmierne zubo¿enie w wapñ nasila kwasowoæ rodowiska. Wtedy nastêpuje destrukcja
minera³ów ilastych nasilaj¹ca rozpuszczalnoæ zwi¹zków, glinu, ¿elaza, manganu, krzemu.
Du¿a koncentracja sk³adników w kwanym roztworze glebowym ogranicza lub uniemo¿liwia ¿ycie rolin, zwierz¹t i mikroorganizmów po¿ytecznych. Zmniejsza to równoczenie
pobieranie wody przez roliny, a zwiêksza wielkoæ przesi¹ku wody nad jej podsi¹kiem i
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parowaniem do atmosfery. Wed³ug szacunku IUNG (1987) roczne wymycie wapnia z gleb
by³ych (49) województw wynosi rednio od 81 kg CaO/ha w ostro³êckim do 211,6 kg CaO/
ha w zielonogórskim. rednia dla ca³ego kraju wynosi 141,8 kg CaO/ha.
W roku 1985/86 w województwie ostro³êckim zastosowano rednio 48 kg CaO/ha,
a w zielonogórskim 230,7 kg CaO/ha. Po jedenastu latach (1996/97) w odnonych województwach zu¿yto odpowiednio 25 i 188,1 kg CaO/ha. rednio w kraju 139 kg CaO/ha
(GUS 1998). Ponad 250 kg CaO/ha zu¿yto w by³ych województwach: bydgoskim (305,3
kg), czêstochowskim, jeleniogórskim (328,9 kg), koszaliñskim (349,9 kg), s³upskim (324,2
kg). Do 50 kg CaO/ha zastosowano (w 1996/97) w województwach: bielskopodlaskim,
bia³ostockim, nowos¹deckim, ostro³êckim i siedleckim.
Z powy¿szych danych wynika jednoznacznie, ¿e w regionach przoduj¹cego rolnictwa
intensywne wapnowanie przewy¿sza znacznie ubytki tego sk³adnika, dzia³aj¹c odkwaszaj¹co. W regionach o niskiej kulturze rolnej i bardzo kwanych glebach zu¿ycie wapna jest
du¿o mniejsze od jego wymywania. Postêpuje wiêc kwasowa degradacja rodowiska mimo,
¿e s¹ to obszary o najmniejszym zanieczyszczeniu atmosfery.
Chemizm gleby mo¿e byæ zniekszta³cony wskutek ograniczenia lub uniemo¿liwienia dostêpu tlenu atmosferycznego. Niedostatek, zw³aszcza ca³kowity brak tlenu
zmienia tlenowy metabolizm gleby na beztlenowy. Wiele sk³adników gleby podlega odtlenianiu (redukcji) i przekszta³ceniu do postaci bardziej rozpuszczalnych i toksycznych. G³ównym czynnikiem ograniczaj¹cym lub uniemo¿liwiaj¹cym dostêp tlenu jest nadmierne uwodnienie gleby lub jej zatopienie. Obecnoæ znacznych iloci (³atworozk³adalnej) substancji
organicznej mo¿e tak¿e powodowaæ ostry niedobór tlenu w glebie wskutek nadmiernego
zu¿ycia tego sk³adnika. Ograniczenie dostêpu tlenu atmosferycznego do gleby jest powodowane przez zagêszczanie masy, niszcz¹ce strukturê gruze³kowat¹ ziemi i pory napowietrzaj¹ce. Nawet bardzo krótkotrwa³e zatopienie ziemi w porze letniej zmienia metabolizm
z tlenowego na beztlenowy, zabójczy dla rolin i zwierz¹t glebowych. Nastêpuj¹ daleko
id¹ce przekszta³cenia zwi¹zków chemicznych oraz zwielokrotnienie ich rozpuszczalnoci.
Zredukowane zwi¹zki ¿elaza, manganu, siarki wystêpuj¹ w du¿ych koncentracjach i s¹ toksyczne dla rolin. Ponowne natlenienie równowa¿y chemizm gleby i odnawia jej aktywnoæ biologiczn¹. Powodzie i okresowe zawodnienia powierzchni ziemi o utrudnionym
odp³ywie wód opadowych maj¹ du¿y udzia³ w metabolicznym zanieczyszczaniu gleb i wód
gruntowych.
Zasolenie. Naturalne zasolenie gleby jest na terenie Polski spotykane rzadko. Antropogenizacja rodowiska zniekszta³ca coraz bardziej kr¹¿enie wody i soli w glebie. Wprowadza
ponadto du¿e ³adunki soli do rodowiska glebowego w postaci ró¿norodnych odpadów, nawozów mineralnych, chemicznych rodków do likwidacji niegu i liskoci na jezdniach.
Degraduj¹ce dzia³anie zasolenia polega g³ównie na nadmiernej koncentracji roztworu
glebowego, która zmniejsza dostêpnoæ wody i sk³adników pokarmowych dla rolin.
Zasolenie to nie tylko nadmierna koncentracja roztworów glebowych, lecz tak¿e daleko id¹ce naruszenie równowagi jonowej rodowiska od¿ywczego, obecnoæ sk³adników
toksycznych i niekorzystny dla rolin odczyn gleby. Zasolenie powoduje najczêciej alkalizacjê rodowiska, ale nierzadko s¹ te¿ przypadki nadmiernego zakwaszenia gleby. Zakwaszenie powodowane jest g³ównie sk³adowaniem odpadów z górnictwa wêgla brunatnego i
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kamiennego, zawieraj¹cych znaczne iloci siarki. Intensywne zasolenie, charakterystyczne
dla gleb typowo s³onych i alkalicznych, wystêpuje na sk³adowiskach wielu odpadów przemys³owych oraz w bezporednim ich otoczeniu. Do najbardziej zasolonych zalicza siê sk³adowiska odpadów paleniskowych, hutniczych, wapna posodowego i fosfogipsów. Stosowanie odpadów paleniskowych i hutniczych do budowy dróg, nasypów itp. ma czêsto istotny
wp³yw na kszta³towanie warunków ¿yciowych pobliskiej rolinnoci.
Przesuszenie i zawodnienie powierzchni ziemi
Przesuszenie
Obni¿enie poziomu wody gruntowej poza zasiêg g³ównej masy systemu korzeniowego
pogarsza warunki ¿ycia rolin. Im wiêksze i radykalniejsze w czasie jest obni¿enie poziomu
wody gruntowej, tym g³êbsze i bardziej dostrzegalne s¹ zmiany w szacie rolinnej, uznawane za przejaw degradacji rodowiska. Wyj¹tek mog¹ stanowiæ melioracje odwadniaj¹ce,
których celem jest przekszta³cenie ekosystemów podmok³ych i bagiennych w suchogruntowe, przeznaczone do uprawy rolin o odmiennych wymaganiach ekologicznych. Z punktu
widzenia ekologicznego jednak ka¿de radykalne przekszta³cenie ekosystemów bagiennych
w suchogruntowe ma charakter degradacji rodowiska, ale w uzasadnionych przypadkach
uznaje siê nadrzêdnoæ celów gospodarki rolnej i lenej. Ujemny wp³yw melioracji odwadniaj¹cych na tereny przyleg³e traktuje siê jako przejaw degradacji rodowiska na równi z
ka¿d¹ inn¹ osuszaj¹c¹ dzia³alnoci¹.
Najwiêksze i najradykalniejsze odwodnienie gruntu powoduje górnictwo odkrywkowe,
a nastêpnie ujêcia wód podziemnych o du¿ej wydajnoci. Powa¿ne szkody powoduj¹ tak¿e
inne, pozornie ma³o znacz¹ce odwodnienia gruntu na terenach miejskich i przemys³owych,
wzd³u¿ ró¿nego rodzaju instalacji podziemnych, rowów itp.
Powstanie rozleg³ych i g³êboko siêgaj¹cych lejów depresyjnych przesusza, a tym samym
degraduje przede wszystkim ekosystemy bagienne, ³¹kowe i olsowe, których rolinnoæ korzysta bezporednio z poziomu wody gruntowej i powierzchniowej. Degradowane s¹ tak¿e te
suchogruntowe gleby piaskowe, w których tylko przy p³ytko zalegaj¹cej wodzie gruntowej
istniej¹ niez³e warunki do ¿ycia i rozwoju rolin rolniczych i lenych. Najmniej wra¿liwe na
odwadniaj¹ce dzia³anie leja depresji s¹ gleby o drobnoziarnistym sk³adzie mechanicznym
(py³y, gliny, i³y), zwane rednio zwiêz³ymi i zwiêz³ymi (tak zwane rednie i ciê¿kie). Odprowadzanie okresowo wystêpuj¹cego nadmiaru wody w wymienionych glebach poprawia ich
w³aciwoci rolnicze, zw³aszcza je¿eli s¹ to grunty orne kwalifikuj¹ce siê do drenowania.
Zawodnienie gleby
Trwa³e lub okresowe podwy¿szenie poziomu wody gruntowej w zasiêgu g³ównej masy
systemu korzeniowego rolin wp³ywa ujemnie na przebieg ich wegetacji, a nierzadko powoduje zamieranie bardziej wra¿liwych gatunków rolin, a nawet zanikanie wyjciowych
zespo³ów rolinnych (fitocenoz) i powstawanie nowych.
Szkodliwy dla rolin jest nie tyle sam nadmiar wody, co powstaj¹cy w takich warunkach
niedobór tlenu, wynikaj¹cy ze s³abego przewietrzenia gleby przesyconej wod¹. Zawodnienie gleby, rozumiane jako zwiêkszenie uwodnienia gruntu do stanu pogarszaj¹cego warunki
¿ycia rolin, mo¿e byæ oddolne lub odgórne i wystêpowaæ w ró¿nych stopniach nasilenia.
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Najczêciej jest powodowane przez: osiadanie gruntu na obszarach górnictwa podziemnego i otworowego (siarki, soli, ropy naftowej), spiêtrzenie wody w zbiornikach zaporowych i rzekach, wysoki poziom zwierciad³a wody w kana³ach, osadniki odpadów przemys³owych, laguny osadów z oczyszczania cieków, mokre (wodne) sk³adowanie odpadów z
elektrowni. Nie bez znaczenia s¹ tak¿e ró¿nego rodzaju sk³adowiska odpadów sta³ych, nasypy kolejowe i drogowe, obwa³owania cieków oraz inne du¿e obiekty in¿ynierskie, które
wywieraj¹c nacisk zniekszta³caj¹ pod³o¿e i uniemo¿liwiaj¹ naturalny przep³yw wód podziemnych, powoduj¹c tym samym lokalne ich spiêtrzenie.
Zawodnienie gleb wystêpuje równie¿ w otoczeniu du¿ych odkrywek kopalnianych po zakoñczonej eksploatacji, kiedy nastêpuje powrót wód podziemnych do stanu wyjciowego.
Pierwszy stopieñ zawodnienia, czyni¹cy grunt podmok³ym, zmniejsza ekologiczne i
produkcyjne walory rodowiska glebowego, ale nie zmusza jeszcze do zmiany sposobu
u¿ytkowania terenu. Zmienia siê przydatnoæ rolnicza gruntów ornych ze zbo¿owej na zbo¿owo-pastewn¹.
Zmiana klasy bonitacyjnej jest dobrym wskanikiem skali degradacji rodowiska i zale¿y od w³aciwoci gleby w stanie wyjciowym oraz od stopnia podmok³oci gleby. Wartoæ gleb wysokiej jakoci mo¿e byæ zmniejszona nawet o kilka klas bonitacyjnych. Gleby
klas II i IIIa mog¹ przejæ do klas IIIb IVa, IVb i V.
Ka¿dy rodzaj prac ziemnych i sk³adowanie odpadów mo¿e utrudniæ lub uniemo¿liwiæ
sp³yw wód powierzchniowych. W nieckach osiadania na terenach górniczych najczêciej
wystêpuje zawodnienie odgórne i oddolne. Podobnie jest w otoczeniu sk³adowisk odpadów na powierzchni terenu, które utrudniaj¹ odp³yw wód powierzchniowych, jak te¿ przep³yw wód podziemnych. Pe³zanie zwa³ów odpadów powoduje tak¿e czêsto liczne deformacje gruntu i rzeby terenów na przedpolach do zwa³owisk. Na tych terenach mog¹ wyst¹piæ
wszystkie formy oddolnego i odgórnego zawodnienia gruntu.
Zatapianie sporadyczne wystêpuje w nieckach naturalnych i antropogenicznych o
utrudnionym odp³ywie wód powierzchniowych. Jego przyczyn¹ s¹ nadmierne opady atmosferyczne - d³ugotrwa³e b¹d bardzo obfite. Ze wzglêdu na sporadyczny charakter, zatapiania
tego nie traktuje siê jako czynnika degraduj¹cego glebê, aczkolwiek mo¿e ono byæ powodem znacznego ubytku szaty rolinnej dotkniêtej nadmiarem wody. Gleba odzyskuje jednak
szybko sw¹ aktywnoæ biologiczn¹ i urodzajnoæ.
Zatapianie sezonowe gruntów ornych nosi wyrane piêtno czynnika degraduj¹cego
rodowisko, poniewa¿ niemal ka¿dego roku roliny s¹ nara¿one na jego ujemne oddzia³ywanie. W tym przypadku istnieje koniecznoæ uregulowania stosunków wodnych lub zmiany u¿ytkowania gruntu z ornego na ³¹kowy (lub pastwiskowy).
Zatapianie permanentne (wzglêdnie trwa³e) przekszta³ca gleby suchogruntowe w mokrad³a, a tym samym grunty rolne i lene w nieu¿ytki. Ten rodzaj zawodnienia odgórnego
ma jednoczenie cechy zawodnienia oddolnego, poniewa¿ po zaniku wody stagnuj¹cej na
powierzchni niecki, grunt pozostaje nadal mokry i bez zwartej szaty rolinnej.
Zniekszta³cenie powierzchniowych utworów geologicznych i rzeby terenu
Niemal wszystkie formy u¿ytkowania ziemi bezporednio lub porednio, celowo lub
ubocznie modyfikuj¹ budowê (i w³aciwoci) powierzchniowych utworów geologicz-
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nych i rzebê terenu. Zdecydowana wiêkszoæ tych modyfikacji ma negatywny (degradacyjny) charakter.
Do g³ównych czynników powoduj¹cych zniekszta³cenie powierzchniowych utworów
geologicznych i rzeby terenu nale¿¹:
· eksploatacja zasobów geologicznych,
· sk³adowanie odpadów,
· budownictwo przemys³owe, mieszkaniowe, drogowe,
· budownictwo wodne, regulacja rzek i melioracje wodne,
· powierzchniowa erozja wodna oraz erozja w¹wozowa, rzeczna i morska,
· erozja wietrzna,
· masowe ruchy ziemi,
· powodzie,
· poszukiwania geologiczne i dokumentowanie zasobów geologicznych.
Górnictwo odkrywkowe w znacznym stopniu zniekszta³ca budowê geologiczn¹
wierzchniej warstwy ziemi oraz niszczy pokrywê glebow¹ i szatê rolinn¹ na eksploatowanym terenie.
Sk³adowanie odpadów w mniejszym stopniu ni¿ górnictwo zniekszta³ca budowê utworów geologicznych, ale przykrywa je zwa³ami obcych mas - przewa¿nie o odmiennych w³aciwociach ni¿ ma grunt rodzimy. Tym samym silnie modyfikuje budowê oraz fizyczne,
chemiczne i biologiczne w³aciwoci powierzchni ziemi. Zwa³y chemicznie czynnych odpadów oddzia³uj¹ te¿ niekorzystnie na przyleg³e grunty i na wody podziemne. Je¿eli odpady
s¹ sk³adowane do wyrobisk po odkrywkowej eksploatacji kopalin, to zniekszta³cenie budowy wierzchniej warstwy ziemi ma z³o¿on¹ genezê, a geochemiczne i ekologiczne tego nastêpstwa s¹ trudne do okrelenia. Dotyczy to zw³aszcza tych miejsc dawnego i aktualnego
sk³adowania odpadów, dla których nie ma w³aciwej lub ¿adnej dokumentacji.
W aglomeracjach i rejonach przemys³owych, mechaniczne i chemiczne zniekszta³cenie powierzchniowych utworów geologicznych jest bardzo du¿e. Analogiczne zniekszta³cenie wystêpuje na terenach mieszkaniowych o zwartej zabudowie. Budownictwo mieszkaniowe, przemys³owe, drogowe, hydrotechniczne oraz wszelkiego rodzaju instalacje podziemne w bardzo du¿ym stopniu zniekszta³caj¹ w³aciwoci powierzchniowej warstwy ziemi. Do najbardziej przekszta³conych zalicza siê powierzchnie technicznie zabudowane, trwale
pozbawione aktywnoci biologicznej. Silnie przekszta³cone utwory geologiczne lub pokryte zwa³ami odpadów, ale na obszarach bez technicznej zabudowy, mog¹ samoistnie lub w
drodze rekultywacji odzyskaæ aktywnoæ biologiczn¹, co umo¿liwia odtworzenie szaty rolinnej, maj¹cej znaczenie ekologiczne i gospodarcze.
Poeksploatacyjne wyrobiska s¹ ranami powierzchni ziemi, dzia³aj¹cymi degraduj¹co na
ekologiczne i u¿ytkowe walory przyleg³ych gruntów, a nierzadko tak¿e na wody podziemne,
zw³aszcza je¿eli s¹ zamiecane i zasypywane szkodliwymi odpadami. Obok du¿ych wyrobisk
pogórniczych istnieje niezliczona iloæ ma³ych piaskowni, glinianek, kamienio³omów, których ³¹czny area³ stanowi znacz¹cy procent powierzchni na terenie wiêkszoci gmin.
Rzebê terenu deformuj¹ osuwiska oraz inne formy przemieszczania siê mas ziemnych. Degraduj¹ one rodowisko na terenach górskich, wy¿ynnych i przywodnych, na obszarach eksploatacji górniczej, budownictwa drogowego oraz na nadpoziomowych sk³ado-
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wiskach odpadów. Budowa dróg, spiêtrzenie rzek i budowa zbiorników retencyjnych, melioracje wodne i niew³aciwe u¿ytkowanie terenu to g³ównie czynniki wyzwalania i nasilania procesów osuwiskowych. Powoduj¹ one powa¿ne straty gospodarcze i ekologiczne, na
ogó³ nie doceniane na etapach projektowania i realizacji wymienionych inwestycji. Powa¿n¹ przyczyn¹ nasilenia siê procesów osuwiskowych i erozyjnych jest zamieranie lasów lub
ich wycinanie w terenach górskich, zniekszta³caj¹ce stosunki wodne na tych obszarach.
Abrazja (erozja powodowana przez morze) degraduje strefê brzegu morskiego na odcinku
oko³o 120 km.
Odkrywkowa i podziemna eksploatacja kopalin, budowa dróg i obwa³owañ, budownictwo mieszkaniowe i nadpoziomowe sk³adowanie odpadów modyfikuj¹ tak¿e rzebê terenu
oraz porednio j¹ zniekszta³caj¹ przez tworzenie warunków sprzyjaj¹cych erozji wodnej i
pe³zaniu mas ziemnych.
Obszary przemys³owej degradacji rodowiska
Wieloczynnikowa, skumulowana degradacja rodowiska wystêpuje we wszystkich aglomeracjach miejsko-przemys³owych i w rejonach uci¹¿liwych zak³adów przemys³owych.
Suma area³ów zdegradowanych w stopniu bardzo du¿ym i du¿ym wynosi oko³o 0,5 %, a w
stopniu rednim i ma³ym oko³o 2,2 % powierzchni kraju. Suma wszystkich powierzchni
zdegradowanych przez dzia³alnoæ przemys³ow¹ w kraju jest wiêksza, poniewa¿ nie uwzglêdniono bardzo wielu ma³ych obszarów. Mo¿na przyj¹æ, ¿e szacunkowa wielkoæ terenów z
bardzo du¿ymi szkodami lenymi (3,4 %) odpowiada mniej wiêcej aktualnej degradacji
rodowiska. Wed³ug tego kryterium mo¿na przyj¹æ, ¿e ewidentna degradacja rodowiska
wystêpuje na oko³o 4 % powierzchni kraju.
Wokó³ terenów zdegradowanych wystêpuj¹ ró¿nej szerokoci obszary zagro¿one degradacj¹. Ich area³ jest przewa¿nie du¿o wiêkszy ni¿ area³ terenów ewidentnie zdegradowanych. Szacunkowa wielkoæ obszarów zagro¿onych degradacj¹ wynosi 12,7 % powierzchni
kraju. Lasy w tych obszarach s¹ w du¿o wiêkszym stopniu uszkodzone ni¿ na pozosta³ych
terenach. Najwiêkszy udzia³ terenów zdegradowanych maj¹ województwa: l¹skie, dolnol¹skie i ma³opolskie.
Wydzielane do atmosfery gazy przemys³owe, motoryzacyjne i komunalne zniekszta³caj¹ w ró¿nym stopniu chemizm rodowiska na terenie ca³ego kraju. Przy ma³ych koncentracjach nie czyni¹ jeszcze ewidentnych zmian we wzrocie rolin i jakoci plonów, ale nie
pozostaj¹ bez wp³ywu na koszty produkcji i jakoci gleb. Najwiêkszy uszczerbek ekologiczno-produkcyjny w rolnictwie (w lenictwie jest on znacznie wiêkszy) powoduj¹ zanieczyszczenia emitowane przez energetykê i motoryzacjê.
Rozró¿nia siê obszary przemys³owej degradacji rodowiska:
· obiektowe (elementarne),
· kompleksowe,
· aglomeracyjne.
Obiektowy (elementarny) obszar degradacji jest ukszta³towany przez jeden lub kilka
zintegrowanych jednostek (obiektów) przemys³owych, stanowi¹cych skoncentrowane ród³o czynników degraduj¹cych rodowisko na przyleg³ych terenach. W wiêkszoci przypad-
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ków dzia³a na rodowisko kilka jednostek przemys³owych. Przyk³adem tego s¹ kombinaty
przemys³u chemicznego i hutniczego. Do obiektów kszta³tuj¹cych samodzielnie obszary przemys³owej degradacji zalicza siê te¿ du¿e sk³adowiska odpadów przemys³u chemicznego, energetycznego, hutniczego, górniczego, a tak¿e wysypiska odpadów bytowo-gospodarczych.
Kompleksowy obszar degradacji jest ukszta³towany przez wiêcej ni¿ jedno zintegrowane ród³o (centrum) czynników degraduj¹cych. Oprócz du¿ych obiektów przemys³owych, ród³ami uci¹¿liwoci (degradacji) s¹ tak¿e struktury miejskie i wêz³y komunikacyjne. W strukturze przestrzennej takiego obszaru mog¹, ale nie musz¹, zaznaczaæ siê wyranie obiektowe obszary specyficznego zanieczyszczenia lub zniekszta³cenia warunków glebowo-wodnych. Wieloczynnikowa degradacja tworzy jednak obszar wymagaj¹cy zintegrowanego systemu oceny szkód, profilaktyki ekologicznej i rekultywacji oraz dostosowawczego programu uprawy i u¿ytkowania rolin.
Aglomeracyjny obszar degradacji tworz¹ miasta z du¿ym udzia³em przemys³u szkodliwego dla rodowiska. Odpowiada mu specyficzna struktura przestrzenna wieloczynnikowej degradacji. Bezporednie s¹siedztwo i wspó³dzia³anie ró¿norodnych czynników degradacji utrudnia lub wprost uniemo¿liwia wyznaczenie obiektowych obszarów degradacji.
£atwiejsze do wyznaczenia s¹ kompleksowe obszary degradacji, zw³aszcza je¿eli g³ówne obiekty uci¹¿liwoci stanowi¹ kombinaty przemys³owe lub dzielnice przemys³owo-sk³adowe.
Wiêkszoæ gazowych i py³owych zanieczyszczeñ degraduje atmosferê, a za jej porednictwem biologicznie czynn¹ powierzchniê ziemi na terenie ca³ej miejsko-przemys³owej
aglomeracji i na przyleg³ych terenach. Aglomeracje l¹ska, krakowska, legnicka i jeleniogórska s¹ tego przyk³adem w skali makro. Strukturê aglomeracyjnych obszarów tworz¹
obiektowe i kompleksowe obszary degradacji, dla których powinny byæ opracowane stosowne dokumentacje stanu degradacji, programy dostosowawcze u¿ytkowania i systemy
kontroli. Strategia ekologiczno-u¿ytkowych dzia³añ wraz z kontrol¹ jakoci gleb i rolin
powinna byæ opracowana i realizowana dla ca³ego aglomeracyjnego obszaru degradacji.

3. Ochrona powierzchni ziemi w prawie polskim
Na podstawie art. 15.5 ustawy o ochronie i kszta³towaniu rodowiska z 1980 r. (Dz. U.
Nr 3, poz. 6) Rada Ministrów wyda³a rozporz¹dzenie z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie
szczegó³owych zasad ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4, poz. 23). Oto g³ówne jego
regulacje:
§2.3. Zapobieganie i przeciwdzia³anie zmianom powierzchni ziemi polega na niedopuszczeniu do:
1) zanieczyszczania, niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeby terenu przez niekorzystne przekszta³canie ich budowy oraz niew³aciwe sk³adowanie
odpadów i odprowadzanie cieków,
2) niszczenia szaty rolinnej, w szczególnoci przez jej wydeptywanie i wypalanie, i nawiewania mas ziemnych, przesuszania i zawadniania gleby oraz zubo¿ania w próchnicê i sk³adniki pokarmowe dla rolin,
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3) stosowania rodków chemicznych i biologicznych wprowadzanych bezporednio lub
porednio do gleby w ilociach i w sposób naruszaj¹cy równowagê przyrodnicz¹
oraz stwarzaj¹cy zagro¿enie dla ¿ycia ludzkiego,
4) wznoszenia obiektów budowlanych lub zespo³ów tych obiektów oraz urz¹dzeñ w sposób szkodliwy wp³ywaj¹cych na powierzchniê ziemi,
5) prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w sposób powoduj¹cy naruszenie wartoci
przyrodniczych i produkcyjnych powierzchni ziemi, gleby i rzeby terenu.
§2.4. Przywrócenie do w³aciwego stanu powierzchni ziemi w razie jej uszkodzenia mo¿e
w szczególnoci polegaæ na:
1) doprowadzeniu do naturalnego ukszta³towania terenu,
2) odtworzeniu wartoci przyrodniczych i u¿ytkowych zniszczonej w wyniku dzia³alnoci gospodarczej lub klêsk ¿ywio³owych powierzchni ziemi, ³¹cznie z gleb¹ i rzeb¹
terenu,
3) wykorzystaniu nieu¿ytków w sposób okrelony w planach zagospodarowania przestrzennego,
4) stosowaniu metod rekultywacji, zapewniaj¹cych optymalne ukszta³towanie krajobrazu, warunków rodowiska i gospodarczej przydatnoci terenów przekszta³conych.
Szczególne regulacje ochrony powierzchni ziemi znajduj¹ siê w ustawach:
· z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492),
· z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444),
· z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96),
· z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415),
· z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78),
· z dnia 24 padziernika 1974 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230 ze zmianami do
1993 Dz. U. Nr 40, poz. 183 z 1993 r.).
Ustanowienie i prowadzenie parków narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych, u¿ytków ekologicznych, zespo³ów przyroniczo-krajobrazowych i pomników przyrody reguluj¹ przepisy ustawy o ochronie przyrody. Ten zakres prawnej ochrony powierzchni
ziemi jest najpe³niejszy i w du¿ej mierze prawid³owo realizowany.
Art. 43 mówi, ¿e Gospodarka zasobami przyrody nieo¿ywionej powinna byæ prowadzona w sposób zapewniaj¹cy ochronê innych zasobów, oszczêdne u¿ytkowanie przestrzeni oraz zachowanie jej szczególnie cennych tworów naturalnych, jak przede wszystkim profile geologiczne i glebowe, groty, turnie, ska³ki, g³azy narzutowe, naturalne zbiorniki wodne, ród³a i wodospady, glebowe powierzchnie wzorcowe, zgodnie z za³o¿eniami strategii
ochrony litosfery
Ustawa o lasach okrela zasady zachowania, ochrony i powiêkszania zasobów lenych
oraz zasady gospodarki lenej w powi¹zaniu z innymi elementami rodowiska i z gospodark¹ narodow¹. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt (czyli powierzchnia ziemi), co najmniej 0,1 ha, pokryty rolinnoci¹ len¹ lub przejciowo jej pozbawiony.
Art. 7.1. Gospodarkê len¹ prowadzi siê wed³ug planu urz¹dzenia lasu, z uwzglêdnieniem:
· zachowania lasów i ich korzystnego wp³ywu na klimat, powietrze, wodê, glebê, warunki
¿ycia i zdrowia cz³owieka oraz na równowagê przyrodnicz¹,

172

OCHRONA I REKULTYWACJA GRUNTÓW

· ochronê gleb i terenów szczególnie nara¿onych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie,
· produkcjê drewna oraz surowców i produktów ubocznego u¿ytkowania lasu.

Art. 8. Gospodarkê len¹ prowadzi siê wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
· powszechnej ochrony lasu,
· trwa³oci utrzymania lasów i ci¹g³oci ich u¿ytkowania,
· powiêkszania zasobów lenych.
Prawo lene i sposób jego realizacji dobrze chroni¹ powierzchniê ziemi przed niekorzystnymi zmianami, a zalesiaj¹c porolnicze i polene nieu¿ytki odnawiaj¹ aktywnoæ biologiczn¹ ziemi.
Prawo geologiczne i górnicze okrela zasady i warunki:
· wykonywania prac geologicznych,
· wydobywania kopalin ze z³ó¿,
· chrony z³ó¿ kopalin, wód powierzchniowych i innych sk³adników rodowiska w zwi¹zku z wykonywaniem prac geologicznych i wydobywaniem kopalin.
Projekt prac geologicznych powinien okrelaæ (miêdzy innymi) przedsiêwziêcia
konieczne ze wzglêdu na ochronê rodowiska, w tym zw³aszcza wód podziemnych oraz
sposoby likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów i rodki maj¹ce
na celu zapobieganie szkodom.
Dokumentacja geologiczna z³o¿a powinna okrelaæ (miêdzy innymi):
· rodzaj i po³o¿enie z³o¿a, jego budowê geologiczn¹, formê i granice,
· elementy rodowiska otaczaj¹cego z³o¿e,
· przewidywany sposób wydobycia kopaliny,
· geologiczno-górnicze i hydrogeologiczne warunki wydobycia,
· przewidywany wp³yw wydobycia na rodowisko,
· stan zagospodarowania powierzchni.
Dokumentacja geologiczna stanowi podstawê do wyznaczenia terenu górniczego, dla
którego sporz¹dza siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Celem planu jest
integracja wszelkich dzia³añ podejmowanych w granicach terenu górniczego, w tym ochrony rodowiska i obiektów budowlanych.
Plan ruchu zak³adu górniczego okrela przedsiêwziêcia niezbêdne do zapewnienia (miêdzy innymi):
· prawid³owej i racjonalnej gospodarki z³o¿em,
· ochrony rodowiska wraz z obiektami budowlanymi,
· zapobiegania szkodom i ich naprawiania.
W razie likwidacji zak³adu górniczego przedsiêbiorca jest zobowi¹zany:
· zabezpieczyæ lub zlikwidowaæ wyrobiska górnicze oraz urz¹dzenia i obiekty zak³adu
górniczego,
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·
·
·
·

zabezpieczyæ nie wykorzystan¹ czêæ z³o¿¹ kopaliny,
zabezpieczyæ s¹siednie z³o¿a kopalin,
przedsiêwzi¹æ niezbêdne rodki chroni¹ce wyrobiska s¹siednich zak³adów górniczych,
przedsiêwzi¹æ niezbêdne rodki w celu ochrony pozosta³ych elementów rodowiska.

Naprawienie szkody w gruntach rolnych i lenych nastêpuje na drodze rekultywacji,
zgodnie z przepisami o ochronie tych gruntów.
Przepisy prawa geologicznego i górniczego prawid³owo okrelaj¹ wymogi i sposoby
ochrony powierzchni ziemi, ale ich u³omnoæ polega na braku zapewnienia rodków finansowych niezbêdnych do zrealizowania wymogów tego prawa, zw³aszcza na etapie likwidacji zak³adów górniczych.
Ochrona gruntów rolnych i lenych (wg ustawy z 3 lutego 1995 r.) sprowadza siê do:
· ograniczenia przeznaczania ich na cele nierolnicze i nielene,
· zapobiegania degradacji i dewastacji oraz szkodom w produkcji (rolniczej i lenej)
wskutek dzia³alnoci nierolniczej i nielenej,
· rekultywacji gruntów na cele rolnicze i lene,
· zachowania torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych.
Wed³ug ustawy grunty rolne i lene chroni siê g³ównie przed przekazywaniem ich na
cele nierolnicze i nielene oraz rekultywuje siê je na cele rolnicze i lene. W rozdziale
Zapobieganie degradacji gruntów mówi siê te¿ o obowi¹zku:
· w³acicieli gruntów do przeciwdzia³ania degradacji gleb (w szczególnoci erozji) oraz
do utrzymywania w stanie sprawnoci technicznej urz¹dzeñ przeciwerozyjnych i urz¹dzeñ melioracji szczegó³owych na ich gruntach,
· opracowywania planu gospodarowania dla gruntów na obszarach szczególnej ochrony
rodowiska lub w strefach ochronnych wokó³ zak³adów przemys³owych.
Art. 20.1. Do wykonania rekultywacji gruntu zobowi¹zana jest osoba powoduj¹ca utratê
albo ograniczenie wartoci u¿ytkowej gruntu.
Grunty zdegradowane przez nieustalone osoby s¹ rekultywowane na cele rolnicze ze
rodków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a na cele lene ze rodków bud¿etu pañstwa
na zasadach okrelonych w przepisach o lasach.
Rekultywacjê gruntów na inne cele, zdegradowanych prze nieustalone osoby lub klêski
¿ywio³ów wykonuje starosta ze rodków bud¿etu pañstwa lub ze rodków osób zainteresowanych prowadzeniem dzia³alnoci na gruntach zrekultywowanych.
Bud¿et pañstwa finansuje tak¿e rekultywacjê gruntów na terenie likwidowanych zak³adów górniczych. Wynikaj¹ st¹d ogromne trudnoci w rekultywacji powierzchni ziemi w
górnictwie.
Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym okrela zakres oraz sposoby postêpowania w sprawach przeznaczenia terenów na okrelone cele i ustalania zasad ich zagospodarowania, przyjmuj¹c rozwój zrównowa¿ony jako podstawê tych dzia³añ.
W zagospodarowaniu przestrzennym uwzglêdnia siê (miêdzy innymi):
· wymagania ochrony rodowiska wynikaj¹ce z przepisów szczegó³owych,
· walory architektoniczne i krajobrazowe.
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W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala siê (miêdzy innymi):
· przeznaczenie terenów,
· granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie,
· szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawid³owego
gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i lenych,
· tereny, na których przewiduje siê stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych
oczyszczalni cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.,
· tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹dzenia oraz u¿ytkowania terenu,
· granice obszarów zdegradowanych, przewidzianych do rekultywacji.
Ustawa o odpadach okrela zasady postêpowania z odpadami, w tym usuwania odpadów z miejsc powstawania oraz wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów w sposób zapewniaj¹cy ochronê ¿ycia (zdrowia) ludzi i rodowiska.
Sk³adowanie (w tym wylewanie) odpadów mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w miejscu do
tego wyznaczonym. Wyznaczenie sk³adowiska odpadów dokonuje siê w trybie przepisów o
zagospodarowaniu przestrzennym.
Art. 22.1. Organ w³aciwy w sprawach nadzoru budowlanego, po uzgodnieniu z wojewod¹ i
pañstwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, w decyzji o pozwoleniu na budowê sk³adowiska odpadów, okrela siê sposób i termin rekultywacji terenu sk³adowania
odpadów.
Art. 23.1. Odpady niebezpieczne umieszcza siê na sk³adowiskach odpadów niebezpiecznych.
Prawo wodne. Art. 20.1. Korzystanie z wód, wykraczaj¹ce poza korzystanie powszechne
lub zwyk³e oraz wykorzystanie urz¹dzeñ wodnych wymaga pozwolenia wodnoprawnego.
Art. 78.
1. Regulacja wód ródl¹dowych polega w szczególnoci na wykonaniu niezbêdnych urz¹dzeñ lub robót, które s³u¿¹ do poprawy odp³ywu wód lub ich ¿eglownoci i sp³awnoci,
do ochrony przed powodzi¹, na potrzeby rolnictwa i celów rybackich oraz lenictwa,
do ochrony gruntów nadbrze¿nych przed obrywaniem, erozj¹ oraz do zabezpieczenia
istniej¹cych ujêæ wód, dróg, mostów lub innych obiektów budowlanych i urz¹dzeñ.
2. Regulacja morskich wód wewnêtrznych oraz brzegu morskiego polega w szczególnoci na budowie, utrzymaniu i ochronie umocnieñ brzegowych, wydm nadmorskich i
zalesieñ ochronnych w obrêbie pasa nadbrzegowego.
3. Regulacja wód nie powinna naruszaæ piêkna krajobrazu oraz biologicznych stosunków
rodowiska wodnego.
Art. 90.1. Urz¹dzenia melioracji wodnych s³u¿¹ do regulacji stosunków wodnych i polepszenia zdolnoci produkcyjnej gleby.
Prawo budowlane zobowi¹zuje do projektowania, budowy i utrzymywania obietów
budowlanych w sposób zapewniaj¹cy (miêdzy innymi):
· ochronê rodowiska,
· ochronê uzasadnionych interesów osób trzecich.
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Art. 61. W³aciciel lub zarz¹dca obiektu budowlanego jest obowi¹zany u¿ytkowaæ obiekt
zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony rodowiska.
Rozporz¹dzenie MO,ZNiL z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie okrelenia rodzajów
inwestycji szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddzia³ywania na rodowisko (Dz. U. Nr 52, poz. 284).
Rozporz¹dzenie okrela rodzaje inwestycji:
· szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi,
· mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska.
Ocena oddzia³ywania inwestycji na rodowisko jest za³¹czana do wniosku o ustanowienie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Oceny oddzia³ywania na rodowisko powinny okreliæ wp³yw inwestycji lub obiektów na
powietrze, powierzchniê ziemi (³¹cznie z gleb¹), z³o¿a kopalin, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, ludzi, wiat zwierzêcy i rolinny, krajobraz we wzajemnym ich powi¹zaniu.
Ocena regulacji prawnych w zakresie ochrony powierzchni ziemi
¯adna z ustaw, ani te¿ wszystkie razem wziête (wraz z rozporz¹dzeniami wykonawczymi nie ujmuj¹ ca³oci zagadnieñ ochrony i racjonalnego u¿ytku powierzchni ziemi, zw³aszcza w zakresie odnowy (rekultywacji) ekologicznych i gospodarczych funkcji gruntów na
terenach zdegradowanych i zdewastowanych technicznie.
Powierzchniê ziemi chroni¹ najpe³niej ustawy o ochronie przyrody i o lasach. Pod ich
w³adaniem znajduje siê oko³o 1/3 obszaru ca³ego kraju.
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lenych jest fragmentaryczna i ogólnikowa. Sprowadza siê g³ównie do: ograniczeñ przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nielene,
okrelenia warunków wy³¹czania gruntów z produkcji rolnej i lenej, zachowania torfowisk
i o czek wodnych, rekultywacji gruntów na cele rolnicze. Postanowienia rozdzia³u Zapobieganie degradacji gruntów maj¹ charakter deklaratywny. Przyk³adem tego jest:
art. 15.1. W³aciciel gruntów stanowi¹cych u¿ytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych
na cele rolne obowi¹zany jest do przeciwdzia³ania degradacji gleb, w tym szczególnie
erozji.
2. W³aciwy organ wymieniony w art. 5, ze wzglêdu na ochronê gleb przed erozj¹, mo¿e,
w drodze decyzji, nakazaæ w³acicielowi zalesienie, zadrzewienie czy zakrzewienie
gruntów lub za³o¿enie na nich trwa³ych u¿ytków zielonych.
Ustawa nie zobowi¹zuje natomiast nikogo do rozpoznania stanu erozji i dalszego zagro¿enia oraz do opracowania projektu ochrony gleb przed erozj¹. Nic wiêc dziwnego, ¿e
w³aciwy organ nikogo nie zobowi¹zuje do ochrony gleb przed erozj¹.
Postanowienia rozdzia³u Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów s¹ ogólnikowe.
Bez szczegó³owych uregulowañ prawnych oraz normatywów technicznych i zasad finansowania nie ma warunków do prowadzenia rekultywacji gruntów. Pod tym wzglêdem obowi¹zuj¹ca ustawa o ochronie gruntów rolnych i lenych jest du¿o gorsza od ustawy o ochronie
gruntów rolnych i lenych z 1971 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 249). Na jej podstawie wysz³o
rozporz¹dzenie R.M. z dnia 20 padziernika 1972 r. w sprawie szczegó³owych zasad rekul-
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tywacji i zagospodarowania gruntów (Dz. U. Nr 48, poz. 303). Wysz³o te¿ rozporz¹dzenie
MR, LiPD z dnia 26 padziernika 1972 r. w sprawie sposobu okrelania gruntów rolnych i
lenych zagro¿onych erozj¹ oraz zasad i trybu przeciwdzia³ania erozji (Dz. U. Nr 48, poz.
305). MR, LiPD wyda³ te¿ instrukcjê nr 3 z dnia 18 sierpnia 1973 r. w sprawie sposobu
okrelenia gruntów rolnych i lenych zagro¿onych erozj¹ oraz zasad i trybu przeciwdzia³ania erozji (Dz. U. Nr 8, poz. 43).
Wymienione regulacje prawne spowodowa³y du¿y postêp w rekultywacji gruntów i w
przeciwerozyjnej ochronie gleb. Dorobek ten zatracono jednak w du¿ym stopniu.
Fundusz ochrony gruntów rolnych funkcjonuj¹cy od 1977 r. (M.P. Nr 28, poz. 137)
tworzy warunki do finansowania rekultywacji gruntów (zdegradowanych przez nieznanych
sprawców) na cele rolnicze .
Prawo geologiczne i górnicze koncentruje siê g³ównie na dokumentowaniu, eksploatacji i ochronie zasobów geologicznych oraz na szacowaniu i rekompensowaniu szkód w
czasie wydobywania kopalin.
Odnowa (rekultywacja) ekologicznych i gospodarczych funkcji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych na terenach górniczych, zw³aszcza po zaprzestaniu wydobywania
kopalin, ma w¹t³e regulacje prawne i zabezpieczenia finansowe.
W prawie geologicznym i górniczym o rekultywacji gruntów napisano:
Art. 41.3. W przypadku, gdy dokumentacja geologiczna ma stanowiæ podstawê do udzielenia koncesji na wydobycie kopalin, stopieñ rozpoznania z³o¿a powinien umo¿liwiæ wskazanie mo¿liwoci i kierunków rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.
Art. 80. W razie likwidacji zak³adu górniczego przedsiêbiorca jest zobowi¹zany:
1. zabezpieczyæ lub zlikwidowaæ wyrobiska górnicze oraz obiekty i urz¹dzenia zak³adu
górniczego
5. przedsiêwzi¹æ niezbêdne rodki w celu ochrony pozosta³ych elementów rodowiska.

4. Ochrona powierzchni ziemi w projektowanych ustawach wyrazem stanu
znajomoci zagadnienia i potrzeb regulacji prawnych w tym zakresie
W projekcie ustawy o ochronie rodowiska z padziernika 1998 r. nie uwzglêdniono
ochrony powierzchni ziemi. Pod tym wzglêdem nast¹pi³ regres w stosunku do obowi¹zuj¹cej ustawy o ochronie i kszta³towaniu rodowiska.
Najnowszy projekt ustawy o ochronie rodowiska (17 wrzesieñ 1999 r.) zawiera dzia³
pt. Ochrona powierzchni ziemi, której powiêcono artyku³y 114  118.
Art. 114. Ochrona powierzchni ziemi polega na zapewnieniu jej jak najlepszej jakoci
jest nie tylko deklaracj¹ bez mo¿liwoci jej zrealizowania, ale dowodzi tak¿e braku
znajomoci istoty zagadnienia. Cel artyku³u 114 ma byæ osi¹gany przez:
1. racjonalne gospodarowanie gruntami,
2. zachowanie wartoci przyrodniczych i produkcyjnych,
3. ograniczenie zmian naturalnego ukszta³towania,
4. przywrócenie jakoci gruntów co najmniej do wymaganych standardów,
5. nie przekroczenie standardów jakoci gruntów.
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W ¿adnej czêci projektu ustawy nie zdefiniowano pojêcia powierzchnia ziemi, ani
te¿ standardów jakoci gruntów.
Z wymienionych dzia³añ wynika, ¿e ochrona powierzchni ziemi sprowadza siê do racjonalnej gospodarki gruntami, zachowania i przywracania wymaganych standardów gruntów i ograniczania zmian naturalnego ukszta³towania.
Pojêcie racjonalne u¿ytkowanie gruntów jest wieloznaczne, odmienne rozumiane w ró¿nych warunkach spo³eczno-gospodarczych, przyrodniczych, technologicznych. Mo¿e ono
mieciæ siê w ca³oci w pojêciu zachowanie wartoci przyrodniczych i produkcyjnych.
Ograniczenie zmian naturalnego ukszta³towania jest zawê¿eniem zakresu niezbêdnej
ochrony. Chroniæ trzeba nie tylko naturaln¹ rzebê terenu lecz tak¿e ukszta³towan¹ technicznie w szeroko pojêtym budownictwie ziemnym i wodnym.
Art. 115.2. U¿ytkownik gruntu obowi¹zany jest stosowaæ metody, technologie i rodki
techniczne chroni¹ce powierzchniê ziemi przed zanieczyszczeniem ogranicza obowi¹zek do przeciwdzia³ania zanieczyszczeniom. U³omna jest tak¿e treæ art. 116.1 U¿ytkownik gruntu, którego dzia³alnoæ spowodowa³a zanieczyszczenie gruntu lub niekorzystne przekszta³cenie naturalnego ukszta³towania obowi¹zany jest do przeprowadzenia rekultywacji tego gruntu, poniewa¿ rekultywacjê gruntu sprowadza siê do ich oczyszczenia
i przywrócenia naturalnego ukszta³towania terenu. Antropogeniczne ukszta³towanie rzeby
terenu, które dostosowa³o grunt do okrelonych funkcji ekologicznych i gospodarczych,
nale¿y chroniæ na równi z ukszta³towaniem naturalnym. Przyk³adem tego w skali makro
s¹ ¯u³awy Wilane.
W rekultywacji terenów (np. górniczych) o przekszta³conej rzebie rzadko przywraca
siê ukszta³towanie naturalne. G³ównym zadaniem rekultywacji gruntów przekszta³conych
jest przywrócenie im ekologicznych i gospodarczych wartoci, czêsto o innych funkcjach
ni¿ w przesz³oci.
§117. Minister w³aciwy do spraw rodowiska okreli w drodze rozporz¹dzenia, standardy
jakoci gruntów, uwzglêdniaj¹c zasadê wyra¿on¹ w art. 96 oraz przeznaczenie gruntu i
poziom wystêpowania wód podziemnych.
Obawiam siê, ¿e opracowanie owych standardów jakoci gruntów w stosunkowo krótkim czasie (kilku lat) bêdzie niezmiernie trudne, a w przypadku ustanowienia ich na si³ê
spe³ni¹ tylko ustawowy wymóg wydania rozporz¹dzenia.
W projekcie ustawy nie ma przepisów reguluj¹cych:
· ochronê powierzchniowych utworów geologicznych przed zniekszta³ceniem technicznym (mechanicznym) w dzia³alnoci gospodarczej (górnictwo, budownictwo ziemne i
wodne),
· ochronê przed erozj¹ wodn¹ powierzchniow¹ i brzegow¹, erozj¹ osuwiskow¹ i erozj¹
wietrzn¹,
· ochronê przed degradacj¹ zasobów biologicznie czynnej warstwy ziemi (gleby) w toku
jej u¿ytkowania.
Ca³okszta³t zagadnieñ ochrony powierzchni ziemi jest bardzo obszerny i z³o¿ony. nie
mo¿e byæ okrelony szczegó³owo w ustawie o ochronie rodowiska. Niezbêdna jest od-
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dzielna ustawa o ochronie powierzchni ziemi ze szczegó³owymi regulacjami ochrony z wymienionymi wy¿ej trzema zakresami.
Ustawa o ochronie rodowiska powinna jednak prawid³owo wyznaczaæ ramy i treæ
ochrony powierzchni ziemi, tak jak ma to miejsce w dziale VI: Ochrona rodowiska w
planowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji.

5. Monitoring powierzchni ziemi
MPZ stanowi g³ówne ogniwo Pañstwowego Monitoringu rodowiska (PM) realizowanego na podstawie ustawy z 20 lipca 1991 r. o Pañstwowej Inspekcji Ochrony rodowiska (Dz. U. nr 27, poz. 335).
Ustawa mówi, ¿e Pañstwowy Monitoring rodowiska (PM) jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu rodowiska, realizowanym przez jednostki organizacyjne administracji pañstwowej i samorz¹dowej, jak równie¿ przez szko³y wy¿sze i podmioty gospodarcze. Celem Pañstwowego Monitoringu rodowiska jest zwiêkszenie skutecznoci dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska przez zbieranie, analizowanie i udostêpnianie danych dotycz¹cych stanu rodowiska i zmian w nim zachodz¹cych. Pañstwowy Monitoring rodowiska jest koordynowany przez G³ównego Inspektora Ochrony rodowiska.
Zadaniem MPZ jest wiêc analizowanie, ocenianie i prognozowanie jakociowych i ilociowych zmian w strukturze ekologicznej, bêd¹cych skutkiem:
· radykalnej ingerencji cz³owieka w rodowisku,
· d³ugotrwa³ego u¿ytkowania rodowiska,
· antropogenizacji z przyleg³ych i odleg³ych terenów,
· ¿ywio³ów natury.
Realizacja MPZ w ramach MP znajduje siê w powijakach bez prawid³owego okrelenia jego ram i ukierunkowania rozwoju. Dano temu wyraz w uchwale II Forum In¿ynierii
Ekologicznej z 25 padziernika 1998 r.:
· W PM nie zdefiniowano pojêcia powierzchni ziemi. Utrudnia to jednoznaczne rozumienie MPZ i monitorowanie jego sk³adowych.
· W ramach PM nale¿y ustanowiæ monitoring zmian przestrzennych u¿ytkowania ziemi, stanów jej powierzchni oraz zagro¿eñ naturalnych i antoropogenicznych (susze,
zagro¿enia po¿arowe, powodzie itp.) z zastosowaniem nowoczesnych metod (np. teledetekcji).
· Nale¿y utworzyæ monitoringi sektorowe wed³ug sposobów u¿ytkowania rodowiska
(terenów rolnych, lenych, zurbanizowanych, górniczych), które powinny byæ integrowane przez PM. Sektory gospodarcze powinny byæ w pe³ni odpowiedzialne za monitorowanie zmian w rodowisku na terenach swego dzia³ania.
· Ustanowienie monitoringu terenów górniczych jest niezbêdne ze wzglêdu na wielorakie, zmienne w czasie deformacje: budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, pokrywy glebowej, szaty rolinnej, wód powierzchniowych, klimatu lokalnego,
struktury u¿ytkowania ziemi.
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Koncepcja struktury monitoringu powierzchni ziemi
A. Monitoringi sektorowe (bran¿owe)
1. Monitoring terenów rolnych  MTR
1.1. Monitoring agroekologiczny  MA
1.2. Monitoring chemizmu gleb i rolin  MChGR
1.3. Monitoring erozji gleb  MEG
1.4. Monitoring melioracji i rekultywacji gruntów  MMRG
1.5. Monitoring u¿ytków zielonych i mokrade³  MUZM
1.6. Monitoring chemizacji rolnictwa  MChR
2. Monitoring terenów lenych  MTR
2.1. Monitoring struktury lasów  MSL
2.2. Monitoring zdrowotnoci drzewostanów lenych  MZL
3. Monitoring terenów zurbanizowanych  MTZ
4. Monitoring terenów górniczych  MTG
5. Monitoring przyrody chronionej  MPCh
B. Monitoring struktur przestrzennych  MSP
6. Monitoring u¿ytkowania ziemi  MUZ
7. Monitoring zniekszta³cenia powierzchni ziemi  MZPZ
8. Monitoring odpadów w rodowisku  MO
9. Monitoring degradacji i odnowy rodowiska MDOS
Merytoryczn¹ i organizacyjn¹ strukturê Monitoringu przestrzennego powierzchni ziemi
 MPPZ opracowano w 1995 r. na zlecenie G³ównego Inspektora Ochrony rodowiska.
Opublikowano j¹ pt.:
· Koncepcja monitorinu powierzchni ziemi [Siuta 1997],
· Program rozwoju i realizacja monitoringu powierzchni ziemi [Siuta 1998].

6. Wnioski
1. Powierzchni ziemi (pisanej przez ma³e z) nie zdefiniowano w obowi¹zuj¹cej ustawie o
ochronie i kszta³towaniu rodowiska z 1980 r., ani te¿ w projekcie ustawy o ochronie
rodowiska z 17 wrzenia 1999 r. Nie okrelono tego pojêcia równie¿ w Pañstwowym
Monitoringu rodowiska, mimo ¿e w jego strukturze znajduje siê podsystem Monitoring powierzchni ziemi [Jaworski 1998]. Nale¿y przyj¹æ definicjê uchwalon¹ przez II
Forum In¿ynierii Ekologicznej w Na³êczowie, wed³ug której powierzchniê ziemi stanowi¹: wierzchnia warstwa utworów geologicznych, rzeba terenu, szata rolinna i wody
ródl¹dowe, niezale¿nie od ekologicznych i gospodarczych funkcji terenu oraz stanu
przekszta³cenia rodowiska.
2. Ochronê powierzchni ziemi (ziemi przez ma³e z) nale¿y uregulowaæ prawnie na równi
z ochron¹ atmosfery (powietrza atmosferycznego), hydrosfery (wód) i litosfery, poniewa¿ jej funkcjonowanie decyduje:
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· o produktywnoci biologicznej oraz o pokarmowej i technologicznej jakoci p³odów,
· o zasobach, kr¹¿eniu oraz jakoci wód powierzchniowych i podziemnych,
· o dynamice, temperaturze, wilgotnoci i czystoci powietrza atmosferycznego.

3. Gleba (biologicznie czynna powierzchnia ziemi) powinna byæ chroniona przed: wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami, niekorzystnymi zmianami odczynu (g³ównie przed
nadmiernym zakwaszeniem), erozj¹ wodn¹ i wietrzn¹, zubo¿eniem w próchnicê i sk³adniki pokarmowe, mechanicznym niszczeniem i zabudow¹ techniczn¹.
4. Technicznie zabudowane powierzchnie ziemi oraz pozosta³e grunty bezglebowe nale¿y chroniæ g³ownie przed zanieczyszczeniami chemicznymi i deformacjami mechanicznymi.
5. ¯adna z ustaw ani te¿ wszystkie razem nie tworz¹ niezbêdnego minimum prawnej ochrony powierzchni ziemi. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lenych nie chroni gruntów przed negatywnymi skutkami ich rolniczego u¿ytkowania. Reguluje ona g³ównie
zasady przekazywania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nielene.
6. W ostatnim projekcie ustawy o ochronie rodowiska ochronê powierzchni ujêto zdawkowo i niepoprawnie merytorycznie.
I. Ustanowienie kompleksowej regulacji ochrony powierzchni ziemi jest niezbêdne i pilne. W tym celu nale¿y przyst¹piæ do opracowania projektu ustawy. Wymagaæ to bêdzie
twórczego wk³adu pracy specjalistów z wielu dyscyplin nauki. Niezale¿nie od tego w
ustawie o ochronie rodowiska nale¿y prawid³owo zredagowaæ czêæ dotycz¹c¹ ochrony
powierzchni ziemi. W projekcie tej ustawy pominiêto zupe³nie istnienie gleby i koniecznoæ jej ochrony.
II. Ochrona powierzchni ziemi w strukturze Pañstwowego Monitoringu rodowiska powinna byæ zweryfikowana stosownie do jej charakteru i znaczenia. Nie do przyjêcia
jest równorzêdnoæ podsystemów: monitoringu gleb i monitoringu powierzchni ziemi
[Jaworski 1998], poniewa¿ gleba stanowi biologicznie czynn¹ powierzchniê ziemi.
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Leszek Trz¹ski
IDEA RENATURYZACJI MIEJSKIEGO POTOKU
NA PRZYK£ADZIE LEPIOTKI (KATOWICE)
W potocznej wiadomoci utar³o siê przekonanie, ¿e do biologicznej odnowy potoku
wystarczy odciêcie punktowych róde³ cieków. S¹dzi siê, ¿e nawet w warunkach miejskich mo¿liwa jest rewitalizacja potoku p³yn¹cego wybetonowanym korytem, o ile tylko
przestan¹ do niego wp³ywaæ cieki bytowe i/lub przemys³owe. W rzeczywistoci, problem
jest znacznie bardziej z³o¿ony. Na stan ekosystemu potoku wp³ywaj¹ warunki panuj¹ce nie
tylko w jego korycie i dolinie, ale na obszarze ca³ej zlewni. Jeli zlewnia zosta³a objêta
urbanizacj¹, jednym z czynników decyduj¹cych o stanie ekosystemów potoku i jego doliny
jest udzia³ powierzchni nieprzepuszczalnych, i zwi¹zane z nim sposoby zagospodarowania
nadmiaru wód opadowych. Dopiero w zestawieniu z tymi czynnikami mo¿na analizowaæ
procesy zachodz¹ce w samej dolinie potoku i na jej obrze¿ach. Wp³yw okolicznych ekosystemów na rodowisko potoku jest tym wiêkszy, im mniejszy jest sam ciek.
Restoration (renaturyzacja, renaturalizacja) oznacza przywrócenie, poprzednio naruszonej, ró¿norodnoci i dynamiki ekosystemów potoku i jego doliny. Nie oznacza odtworzenia dok³adnie takich samych warunków i funkcji, jakie istnia³y uprzednio, lecz przywrócenie zdolnoci ekosystemów do samoregulacji. W tym sensie, odzyskuj¹ one charakter mo¿liwie zbli¿ony do naturalnego (NRC, 1992). Tak rozumiana renaturyzacja miejskiego potoku jest mo¿liwa, o ile w strategii dzia³añ naprawczych doceniona zostanie urbanizacja zlewni. Jak uczy praktyka, skuteczne dzia³ania s¹ mo¿liwe dopiero wówczas, gdy projekt uwzglêdnia równoczesne rozwi¹zanie nastêpuj¹cych kluczowych zadañ:
· czêciowe odtworzenie re¿imu hydrologicznego sprzed okresu urbanizacji,
· zmniejszenie dop³ywu miejskich zanieczyszczeñ,
· zapewnienie stabilnoci morfologii koryta,
· odtworzenie z³o¿onoci strukturalnej siedlisk w potoku,
· odtworzenie nadbrze¿nej strefy rolinnej,
· ochrona naturalnego pod³o¿a w korycie potoku,
· umo¿liwienie i wspomaganie ponownego zasiedlenia potoku przez organizmy wodne.
(Bingham et al. 1993, Fogg, Wells et al. 1998, Schueler 1995a, 1997, Couch 1997).
G³ówn¹ przyczyn¹ takiego ujmowania problemu jest wiadomoæ znaczenia zmiany
re¿imu hydrologicznego zachodz¹cych w wyniku usuwania szaty rolinnej na rzecz powierzchni nieprzepuszczalnych z zlewni. Dlatego te¿, jednym z najwa¿niejszych przedsiêwziêæ praktycznych dla realizacji wszystkich kluczowych zadañ jest odtwarzanie i czynna
ochrona tzw. korytarza potoku, który powinien obejmowaæ, w miarê mo¿liwoci, ca³e
dno doliny i jej zbocza oraz najbli¿sze tereny przyleg³e (Fogg, Wells 1998).
Drastyczne zwiêkszenie wahañ poziomu przep³ywu, utrata stabilnoci koryta, zanik zró¿nicowania siedliskowego, pogorszenie parametrów fizykochemicznych wody  to powszechnie znane efekty urbanizacji zlewni. Regulacja potoku i betonowanie jego koryta s¹ prost¹
konsekwencj¹ opisanych zjawisk i czêsto smutn¹ koniecznoci¹ w kontekcie wymogów
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ochrony przeciwpowodziowej, zw³aszcza jeli zabudowa wkroczy³a na teren doliny. Przypieszenie odp³ywu ze zlewni ma³ych potoków spowodowane urbanizacj¹ zlewni i regulacj¹ koryta jest nie tylko przejawem przyrodniczej degradacji ich dolin, ale tak¿e istotnym
ród³em wzrostu zagro¿enia powodziowego dla terenów po³o¿onych w dole rzeki. W naszym kraju coraz czêciej stawiane s¹ pytania o mo¿liwoæ przerwania tego b³êdnego ko³a.
Praktyka USA i pañstw UE pozwala udzieliæ pozytywnej odpowiedzi na to pytanie. Kilka
prób odrestaurowania dolin potoków podjêto w ostatnich latach w Polsce, dotyczy³y one
jednak obszarów o znikomym stopniu urbanizacji (Radtke 1994, ¯elazo 1997a, 1997b,
Gramsz 1999).
Prób¹ nawi¹zania do - wdro¿onej w innych pañstwach - praktyki odtwarzania przyrodniczych walorów miejskich potoków jest program dla lepiotki, niewielkiego cieku o d³ugoci 8 km, p³yn¹cego przez po³udniowe obrze¿a Katowic. Jesieni¹ 1999 roku podjêto Studium projektowe renaturyzacji potoku lepiotka w Katowicach. Badania prowadzone by³y
przez G³ówny Instytut Górnictwa z udzia³em przyrodników z Uniwersytetu l¹skiego, a
finansowane przez Miasto Katowice i Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Istotnym novum jest próba takiego podejcia do problemu, aby uwzglêdnione by³y ró¿ne punkty widzenia - m.in. hydrologa, biologa, in¿yniera sanitarnego, architekta
krajobrazu, administratora cieku, urzêdnika miejskiego, a wreszcie  mieszkañców s¹siednich terenów. Zadanie podjêto wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e bêdzie to modelowy przyk³ad
przedsiêwziêcia na rzecz miejskiego potoku, a zarazem wstêp do realizacji przyjêtego przez
w³adze miejskie Katowic programu ochrony dolin rzecznych.
Zlewnia lepiotki, o powierzchni oko³o 14 km2 le¿y w administracyjnych granicach
miasta, jednak jej lesistoæ siêga 60%; a udzia³ powierzchni nieprzepuszczalnych (budynki,
parkingi, drogi, place, torowiska) - oko³o 20 %. Ju¿ z porównania tych dwóch liczb wynika,
¿e lepiotka jest interesuj¹cym potokiem. Z jednej strony  tak du¿a lesistoæ zlewni wskazuje na znaczne mo¿liwoci retencji i detencji wody. Z drugiej strony  przy tak du¿ym
udziale powierzchni nieprzepuszczalnych wody burzowe sp³ywaj¹ce do doliny musz¹ stanowiæ powa¿ne zagro¿enie dla potoku. Co równie¿ ciekawe, tereny zurbanizowane wystêpuj¹ g³ównie w rodkowej czêci zlewni, natomiast najwiêksza lesistoci¹ charakteryzuje
siê obszar ródliskowy. Ekspansja zabudowy na terenie zlewni jest w zasadzie zakoñczona.
Dolina potoku jest w¹ska, g³êboko wciêta, o stromych zboczach i p³askim dnie; zajêta
przez lasy, ³¹ki, ogrody, pastwiska i nieu¿ytki; zbocza doliny czêciowo zajête przez zabudowê typu willowego; dno doliny pozosta³o nie zabudowane. Na jej obrze¿ach zachowa³o
siê wiele u¿ytków zielonych.
Koryto powsta³e w wyniku regulacji prowadzonej w latach 60-tych i 70-tych potoku
jest proste, szerokie, g³êboko wciête a brzegi, miejscami tak¿e dno, wy³o¿one s¹ p³ytami
betonowymi. Szerokoæ dna koryta nie przekracza 4 m. Nawet po nawalnych deszczach lub
gwa³townych roztopach nie jest ono ca³kowicie wype³nione wod¹. Regulacja mia³a na celu
uprzedzenie negatywnych skutków urbanizacji górnego fragmentu zlewni, gdzie planowano
utworzenie zabudowy wielkomiejskiej - od których to planów póniej odst¹piono. Dawne
koryto potoku zachowa³o siê na wielu odcinkach, choæ nie jest wype³nione wod¹.
Techniczny stan betonowych umocnieñ brzegów jest na ogó³ z³y; w wielu miejscach
nast¹pi³o obsuniêcie p³yt betonowych a gdzieniegdzie zapocz¹tkowane zosta³y procesy erozji
bocznej koryta.. W rodkowym, zurbanizowanym odcinku potoku zachodz¹ intensywne pro-

185

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 1

cesy akumulacji osadów dennych. Jakoæ wody jest zawsze z³a, poniewa¿ z kilkudziesiêciu
nielegalnych b¹d niesprawnych wyprowadzeñ kanalizacji dop³ywaj¹ cieki bytowe; nie ma
natomiast cieków przemys³owych. S¹siedztwo kolektora ciekowego biegn¹cego niemal
przez ca³¹ d³ugoæ doliny i prowadz¹cego do miejskiej oczyszczalni stwarza szansê na szybk¹
poprawê sytuacji. Pozostaje problem cieków burzowych  wiêkszoæ wyprowadzeñ nie posiada ¿adnych urz¹dzeñ zmniejszaj¹cych negatywne oddzia³ywanie na rodowisko potoku.
W dolinie i na jej obrze¿ach zachowa³y siê interesuj¹ce fragmenty lasów ³êgowych.
Niektóre fragmenty zboczy i dna doliny zachowa³y charakter torfowiska wysokiego. Na
fragmencie doliny obejmuj¹cym m.in. zachowany ³êg olszowy ustanowiono rezerwat florystyczny Ochojec (1982 r.), postulowane jest tak¿e utworzenie u¿ytku ekologicznego
na górnym odcinku doliny, w pobli¿u róde³ lepiotki. Ca³a dolina wchodzi w sk³ad projektowanego obszaru krajobrazu chronionego.
Przedstawione uwarunkowania pozwalaj¹ naszkicowaæ docelowy obraz doliny jako
korytarza ekologicznego, zajêtego przez niemal ci¹g³y pas lasu b¹d przynajmniej zaroli,
oraz nadrzecznych mokrade³. Koryto - cechach naturalnych, miejscami meandruj¹ce, nios¹ce czyst¹ wodê; lustro wody ocienione przez nadbrze¿ne drzewa i krzewy. Wszystkie
zachowane fragmenty starorzecza - po³¹czone z ciekiem i w³¹czone w system hydrologiczny. Odtworzone 4 dawne stawy na potoku, z czego 2  w miejscu dawnych spiêtrzeñ m³yñskich. Przy korycie potoku - kilka sztucznie zbudowanych, suchych i mokrych stawów detencjonuj¹cych nadmiar wody deszczowej. Dolina wykorzystywana dla rekreacji, w tym
szlaki piesze i rowerowe.
Podejmuj¹c próbê wskazania mo¿liwego kierunku i zakresu prac na najbli¿sze 7-8 lat,
skoncentrowano siê na nastêpuj¹cych zagadnieniach:
· odtworzenie wytyczonego korytarza potoku  czyli obszaru, który stanowiæ bêdzie
zasadniczy przedmiot zainteresowania s³u¿b odpowiedzialnych za ochronê potoku.
· wskazanie g³ównych zagro¿eñ dla doliny potoku oraz zaproponowanie sposobów ich
eliminacji
· okrelenie mo¿liwej kolejnoci prac prowadz¹cych do czêciowej renaturyzacji potoku w miarê porz¹dkowania gospodarki ciekowej, zagospodarowywani odp³ywu burzowego oraz przywracania retencji dolinowej.
Wytyczaj¹c korytarz potoku uwzglêdniono podstawowe zasady sprawdzone w praktyce USA i pañstw UE, lecz zaadaptowane do lokalnych warunków. Sprowadzaj¹ siê one do
nastêpuj¹cych punktów (Schueler 1995 b):
1. Minimalna szerokoæ strefy: 30 m z ka¿dej strony, wliczaj¹c tereny zalewowe (woda
stulenia)
2. Trójstrefowoæ, przy czym dla strefy wewnêtrznej, rodkowej i zewnêtrznej wyznaczone s¹ odrêbne zadania i ograniczenia
3. Obraz docelowej szaty rolinnej powinien uwzglêdniaæ szatê rolinn¹ sprzed urbanizacji
4. Strefa rodkowa korytarza powinna byæ rozszerzana dla objêcia mokrade³, stromych
zboczy i wiêkszych strumieni
5. Kryteria wyznaczania zasiêgu korytarza oraz jego poszczególnych stref powinny byæ
jasno okrelone
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6. Nale¿y d¹¿yæ do ograniczenia liczby i szerokoci skrzy¿owañ przecinaj¹cych potok i
jego korytarz
7. Nale¿y szczegó³owo przewidzieæ u¿ycie korytarza potoku jako miejsca dla odbiorników cieków burzowych
8. Granice korytarza potoku powinny byæ oznakowane w terenie przed, w czasie i po jego
konstrukcji
9. Konieczna jest ustawiczna edukacja spo³eczna i wypracowanie sposobów egzekwowania integralnoci korytarza
10. Instytucja administruj¹ca korytarzem powinna postêpowaæ elastycznie i fair w stosunku do w³acicieli gruntów.
W zgodzie z powy¿szymi zasadami, dla odcinka 6 km przebiegaj¹cego w pobli¿u terenów zabudowanych wyznaczono trójstrefowy korytarz.
Strefa wewnêtrzna - obejmuj¹ca koryto potoku i teren do niego przylegaj¹cy
Jej docelowy obraz to zadrzewienie nadrzeczne, zapewniaj¹ce ocienienie lustra wody,
dop³yw szcz¹tków rolinnych oraz zabezpieczenie przed erozj¹. Minimalna szerokoæ wynosi, po danej stronie potoku, oko³o 7-8 metrów licz¹c od krawêdzi koryta. Mog¹ tu byæ
zlokalizowane wy³¹cznie powierzchnie przepuszczalne  np. cie¿ki piesze, trawiaste (lub
inne przepuszczalne) kana³y odp³ywu burzowego. Minimalizowane powinny byæ, sk¹din¹d
nieuniknione, nieci¹g³oci zwi¹zane np. z sieci¹ dróg, lini¹ kolejow¹, instalacjami itd. Szczególnie istotne jest, by strefa ta by³a mo¿liwie ci¹g³a, nawet przy du¿ych ograniczeniach jej
szerokoci. Przy sprzyjaj¹cych uwarunkowaniach terenowych i w³asnociowych mo¿e ona
obj¹æ ca³¹ szerokoæ dna doliny a nawet jej zbocza. W uk³adzie docelowym konieczne
bêdzie przesuniêcie istniej¹cych wyprowadzeñ cieków burzowych i towarzysz¹cej im infrastruktury przynajmniej do strefy poredniej.
Strefa porednia
Przylega do strefy wewnêtrznej. Obejmuje fragment dna doliny, który nie jest zajêty
przez strefê zielon¹, a zw³aszcza strome zbocza doliny i mokrad³a przylegaj¹ce do jej p³askiego dna. Jej znaczenie polega na ochronie kluczowych elementów ekosystemu potoku,
tj. jego koryta i strefy wewnêtrznej. Docelow¹ rolinnoci¹ jest zadrzewienie, jednak¿e w
tej strefie mo¿na instalowaæ urz¹dzenia s³u¿¹ce wyprowadzaniu i doczyszczaniu cieków
burzowych, obiekty rekreacyjne o powierzchniach przepuszczalnych, cie¿ki rowerowe.
Idealnie by³oby, gdyby szerokoæ tej strefy po ka¿dej ze stron potoku wynosi³a co najmniej
15 m (co nie oznacza, ¿e w niektórych miejscach jej szerokoæ nie mo¿e byæ nawet kilkakrotnie wiêksza).
Strefa zewnêtrzna, czyli buforowa
Obejmuje pas terenu przylegaj¹cy od zewn¹trz do krawêdzi doliny i ma szerokoæ od
kilku do kilkudziesiêciu metrów. Odgranicza strefê wewnêtrzn¹ i poredni¹ od strefy u¿ytkowania typowo miejskiego. W wielu przypadkach w strefie tej znajduj¹ siê tereny prywatne lub dzier¿awione, nie zajête przez zabudowê, ci¹gi drogowe ani parkingi. W wielu miejscach s¹ to ogródki i inna zieleñ przydomowa lub osiedlowa. Jedyne ograniczenia dla u¿ytkowania gruntów w tej strefy polegaæ bêd¹ np. na unikaniu wprowadzania nowych powierzchni
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nieprzepuszczalnych (np. parkingowych), budowania szamb i stawiania budynków, oraz lokalizacji dzia³alnoci handlowo-us³ugowej. W tej strefie mog¹ w przysz³oci przebiegaæ
szersze, nadrzeczne szlaki spacerowe i cie¿ki rowerowe (niezbêdny warunek: zarówno
trakty spacerowe jak cie¿ki rowerowe musz¹ byæ przepuszczalne dla wód opadowych).
Za g³ówne zagro¿enia uznano:
 eksploatacjê wêgla kamiennego, jaka ci¹gle prowadzona jest pod ródliskowym obszarem zlewni. Z uwagi na to, ¿e eksploatacja prowadzona jest na zawa³, teren ulega
znacznym deformacjom. Powsta³y i w dalszym ci¹gu powstawaæ bêd¹ na tym tereni
zalewiska. Wiêkszym problemem jest jednak ucieczka wód gruntowych w g³¹b spêkanego górotworu, co doprowadzi³o ju¿ do znacznego zmniejszenia odp³ywu wody z tej
czêci zlewni. W rezultacie, w okresach suszy koryto lepiotki w jej rodkowym i
dolnym biegu jest niemal pozbawione wody. Kolejnym problemem mog¹cym utrudniæ
realizacjê projektu jest przewidywane osiadanie koryta potoku w górnym biegu. Mo¿e
okazaæ siê, ¿e dla zapobie¿enia przed powstaniem nowych zalewisk prowadzone bêdzie
pog³êbianie koryta i obni¿ane bêdzie lustro wody na dawnych spiêtrzeniach, co w konsekwencji doprowadzi do dalszego zmniejszenia retencji nadmiaru wody.
 dop³yw cieków bytowych (zinwentaryzowano wszystkie ród³a) .
 cieki burzowe, w wiêkszoci nie podczyszczane ;
 próby wkraczania z zabudow¹ na gruntach prywatnych;
 grobê rozpoczêcia eksploatacji wêgla pod odcinkiem przyujciowym zlewni,
 dzikie wysypiska mieci;
 zasypywanie doliny masami ziemnymi i skalnymi
 nadmiern¹ regulacjê i budowê niew³aciwych urz¹dzeñ hydrotechnicznych.
Dla likwidacji zagro¿eñ zwi¹zanych z eksploatacj¹ wêgla niezbêdne bêdzie skrupulatne
egzekwowanie postanowieñ koncesyjnych, z których wynika m.in. obowi¹zek zachowania
dotychczasowego odp³ywu powierzchniowego. Pozosta³e problemy mo¿na bêdzie rozwi¹zaæ we wspó³pracy miêdzy zainteresowanymi stronami  tj. w³adzami miasta, administratorem cieku, lenikami i lokaln¹ spo³ecznoci¹. Taka wspó³praca zosta³a ju¿ nawi¹zana.
Przedsiêwziêcia praktyczne prowadzone bêd¹ bez zaniechania badañ, zw³aszcza nad
hydrologicznymi uwarunkowaniami zlewni. Kolejnoæ dzia³añ:
a) eliminowanie cieków bytowych,
b) stopniowe odtwarzanie zdolnoci do retencji wody w dolinie oraz detencji cieków
burzowych, poczynaj¹c od górnego biegu potoku. Do zagospodarowania nadmiaru
wód roztopowych i opadowych pos³u¿y pos³u¿¹ odtworzone dawne stawy, spiêtrzenia, starorzecza, ³êgi i mokrad³a; równolegle osi¹gniêty zostanie efekt przyrodniczy
i krajobrazowy;
c) modyfikacje koryta potoku prowadz¹ce do czêciowego odtworzenia jego naturalnego
charakteru, dokonywane po zrealizowaniu punktu a, w miarê realizacji punktu b.
Bêd¹ siê one wi¹za³y m.in. z instalowaniem pojedynczych g³azów i ich grup na dnie
koryta, budow¹ kamiennych odbijaczy k¹towych oraz przebudow¹ istniej¹cych bystrotoków betonowych.
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Niezale¿nie od przedstawionej kolejnoci, niektóre prace zwi¹zane z biologiczn¹ odbudow¹ brzegów koryta (ale nie jego dna!) oraz odtwarzania nadbrze¿nej szaty rolinnej
mog¹ zostaæ podjête niemal od zaraz, jeszcze przed uporz¹dkowaniem gospodarki ciekowej. Dotyczyæ one bêd¹ np. wzmacniania wybranych odcinków brzegów ¿ywoko³ami i
¿yw¹ faszyn¹, nasadzeñ rodzimych gatunków drzew w strefie przykorytowej oraz przebudowy wprowadzeñ kanalizacji burzowej.
Rezultaty dotychczasowych badañ uwzglêdnione zostan¹ w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
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Danuta Garus, Jacek Kiepurski, Jan Siuta
REKULTYWACJA TERENU SK£ADOWANIA
ODPADÓW PRZEMYS£U T£USZCZOWEGO *
Charakterystyka obiektu i koncepcja rekultywacji gruntu
Zak³ady T³uszczowe Kruszwica S.A. deponowa³y (przez oko³o 16 lat) swe odpady
w wyrobisku po¿wirowym w Brzeciu n/Gop³em. By³y to silnie p³ynne osady technologiczne i silnie zaolejona ziemia okrzemkowa.
Wyrobisko podzielono grobl¹ na dwie czêci (laguny). Zdeponowane odpady obfitowa³y w t³uszcz rolinny, który w upalne dni lata wyp³ywa³ na powierzchniê lagun tworzyæ
zasobne skupiska oleju.
Wylewisko znajduje siê wród gruntów rolnych wsi Mietlica oko³o 1800 m na wschód
od Jeziora Gop³o. Oko³o 500 m od wylewiska p³ynie bezimienny ciek wody. Na mapie
dokumentacyjnej przedstawiono po³o¿enie obiektu i punktów badania jakoci wód podziemnych.
G³êbokoæ wyrobiska by³a nieregularna, a gruboæ warstwy zdeponowanych odpadów
t³uszczowych wynosi³a 1-4,5 m (rednio oko³o 2 m). Powierzchnia czynna wylewiska wynosi³a ok. 1 ha. W celu zwiêkszenia pojemnoci obie laguny wylewiska obwa³owane.
W 1995 r. po zainstalowaniu w Zak³adach T³uszczowych mechanicznej prasy do odwadniania osadów ciekowych, zaprzestano przywo¿enia odpadów p³ynnych, ale nadal deponowano: zaolejon¹ ziemiê okrzemkow¹ i mechanicznie odwodnione osady ciekowe.
Sposób urz¹dzenia i eksploatowania wylewiska nie spe³nia³ podstawowych wymogów
ochrony rodowiska. Podjêto dzia³ania zmierzaj¹ce do:
· zaprzestania sk³adowania odpadów na wylewisku,
· zlikwidowania nagromadzonego t³uszczu i powsta³ych sk³adników organicznych,
· technicznej i biologicznej rekultywacji gruntu.
Szacunkowa objêtoæ zdeponowanych odpadów t³uszczowych (p³ynnych i mazistych)
w 1995 r. wynosi³a oko³o 20.000 m3. Koncepcjê programow¹ na wykonanie rekultywacji
wylewiska opracowano w 1993 r. Na jej podstawie w 1994 r. opracowano projekt techniczny rekultywacji wylewiska, który zyska³ akceptacjê Wydzia³u Ochrony rodowiska
Urzêdu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, pod warunkiem odzyskania i zagospodarowania t³uszczu zgromadzonego w wylewisku zgodnie z zatwierdzonym projektem.
Pozosta³e iloci t³uszczu po ich beztlenowej biodegradacji do biogazu mia³y byæ spalane w instalacji wykonanej zgodnie z normami UE.

* Wstêpne wyniki badañ opublikowano (pt. Odt³uszczanie i rekultywacja wylewiskowego gruntu) w materia³ach konferencji Technologie odt³uszczania cieków, odpadów, gruntów Kruszwica 1998. Stan
Wyjciowy wylewiska i prace rekultywacyjne w toku zilustrowano fotograficznie.
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Zrealizowanie tego projektu by³o bardzo trudne technicznie oraz wymaga³o olbrzymich nak³adów inwestycyjnych. Zak³ady T³uszczowe szuka³y wiêc innych, prostszych rozwi¹zañ. Rozwi¹zania problemu szukano w:
· tlenowej biodegradacji ³atworozk³adalnych sk³adników organicznych znajduj¹cych siê
w zdeponowanych odpadach t³uszczowych w gruncie czaszy wylewiska i jego otoczeniu,
· naturalnym odwodnieniu wylewiska
· zastosowaniu mikrobiologicznych szczepów preparatów wraz z po¿ywkami do biodegradacji substancji organicznych,
· mechanicznym usuniêciu ciek³ej postaci t³uszczu, wydzielonego w procesie mikrobiologicznej degradacji substancji organicznych,
· ukszta³towaniu budowy gruntu i rzeby terenu z wykorzystaniem zdeponowanych odpadów.
Zastosowano technologiê biodegradacji zdeponowanych odpadów t³uszczowych, która umo¿liwia³a stworzenie warunków do intensywnego rozwoju mikrobiologicznych procesów tlenowych w ca³ej masie zdeponowanych odpadów t³uszczowych.
Zastosowana technologia umo¿liwi³a:
 wydzielanie na powierzchni lagun ciek³ej postaci t³uszczu wraz z innymi sk³adnikami
organicznymi,
 uzdatnienie martwej powierzchni wylewiska do bujnej wegetacji rolin,
 atmosferyczne odwodnienie wylewiska.
O¿ywienie biologiczne ca³ej masy zdeponowanych odpadów t³uszczowych wymaga³o
nastêpuj¹cych dzia³añ:
 opracowania odpowiedniego sk³adu mikrobiologicznych preparatów bakteryjnych
i po¿ywki, dostosowanych do w³aciwoci odpadów,
 sukcesywnego wprowadzania preparatów i po¿ywki na wylewisko,
 sukcesywnego napowietrzania zawartoci wylewiska,
 ukszta³towania i utrzymania optymalnego odczynu do intesywnego rozwoju mikroorganizmów tlenowych.
W toku realizacji zadañ rekultywacyjnych opracowano nastêpuj¹ce dokumentacje:
1. Wyniki badañ, wytyczne technologiczne do prowadzenia procesu biodegradacji t³uszczów gromadzonych na wylewisku w Brzeciu n/ Gop³em. Warszawa, kwiecieñ 1996 r.
2. Projekt mikrobiologicznej degradacji osadów t³uszczowych wylewiska Zak³adów T³uszczowych Kruszwica w miejscowoci Brzeæ n/ Gop³em. Warszawa, maj 1996 r.
3. Wyniki badañ osadów t³uszczowych pobranych z wylewiska w Brzeciu n/ Gop³em po
roku od rozpoczêcia prac rekultywacyjnych dla Zak³adów T³uszczowych Kruszwica.
Wytyczne technologiczne do prowadzenia prac rekultywacyjnych wylewiska w 1997 r.
Warszawa, maj 1997 r.
4. Sprawozdanie z realizacji projektów rekultywacji wylewiska w Brzeciu n/Gop³em.
Warszawa, luty 1998 r.
5. Wyniki badañ próbek osadów t³uszczowych pobranych z wylewiska w Brzeciu n/Gop³em
po dwóch latach od rozpoczêcia prac rekultywacyjnych. Warszawa, czerwiec 1998 r.
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6. Sprawozdanie z prac rekultywacyjnych wykonanych na wylewisku w Brzeciu n/Gop³em w 1998 r. Warszawa, listopad 1999 r.

Dobór kultur bakteryjnych
Laboratoryjne badania chemicznych i biologicznych w³aciwoci odpadów wykona³a
firma BIO-INDUSTRIE w Anglii. Wyniki stanowi³y podstawê do:
· opracowania zestawu kultur bakteryjnych,
· oszacowania minimalnego czasu prowadzenia prac biodegradacyjnych na wylewisku,
· okrelenia warunków technicznych prowadzenia procesu biodegradacji tj. dozowania
kultur bakteryjnych, po¿ywek, sposobu uwodnienia zdeponowanych odpadów t³uszczowych, odczynu odpadów tj. wartoci pH,
· opracowania za³o¿eñ i wytycznych do wykonania instalacji systemu biofiltrów, drena¿u, studzien ujmuj¹cych wody gruntowe nap³ywaj¹ce z wylewiska.
W oparciu o wyniki badañ zdeponowanych odpadów t³uszczowych dobrano kultury bakteryjne zestawione w preparacie o nazwie handlowej BIO-TREAT GF.
Efektywnoæ biopreparatu testowano w dowiadczeniu modelowym. Testowano dynamikê rozk³adu t³uszczu w roztworach wodnych osadów zawieraj¹cych od 4271 - 17824 mg
t³uszczu w dm3. Wyniki badañ przedstawia rys. 1.
Po 20 dniach samoistna biodegradacja t³uszczu wynosi³a 10,7 - 12,5 % zawartoci
pocz¹tkowej, natomiast z dodatkiem z biopreparatu 31,8 - 40,9 %.
Zastosowany biopreparat BIO-TREAT GF firmy angielskiej BIO-INDUSTRIES Ltd jest
ca³kowicie bezpieczny dla rodowiska i wykonawców, znajduje siê na licie EPA, ma atest
DTI oraz PZH oraz certyfikat ISO 9002.

Rys. 1. Dynamika biodegradacji t³uszczu (ekstraktu eterowego)
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Technologia biodegradacji t³uszczu w z³o¿u odpadów
Opracowana technologia tworzy³a warunki optymalne do intensywnego rozwoju mikroorganizmów rozk³adaj¹cych t³uszcze, w tym g³ównie:
 korektê odczynu do obojêtnego (pH 6,5 - 8,0),
 napowietrzanie (natlenianie) z³o¿a odpadów,
 zapewnienie zawartoci po¿ywki azotowej na poziomie oko³o 50 mg NO3/dm3,
 sukcesywne dozowanie kultur bakteryjnych do zgromadzonych osadów i zasilanie ich
po¿ywk¹,
 optymaln¹, stabiln¹ zawartoæ wody w z³o¿u odpadów t³uszczowych.
Mieszanie i napowietrzanie odpadów t³uszczowych rozwi¹zano za pomoc¹ wody kr¹¿¹cej w dwóch obiegach: wewnêtrznym i zewnêtrznym.
Wewnêtrzny obieg wody powoduj¹cy mieszanie zdeponowanych odpadów t³uszczowych sk³ada³ siê z:
 ci¹gu pionowych s¹czków nawadniaj¹cych, zasilanych grawitacyjnie wod¹ z po¿ywkami i kulturami bakteryjnymi ze stacjonarnego zbiornika poprzez instalacjê nawadniania
kropelkowego,
 urz¹dzeñ do zraszania powierzchni wylewiska wod¹ z po¿ywkami i kulturami bakteryjnymi,
 przepompowanie mieszaniny wód z dna czaszy wylewiska na jego powierzchniê.
Zewnêtrzny obieg wody sk³ada³ siê z czterech studni depresyjnych zlokalizowanych w
po³udniowej czêci wylewiska; wodê czerpano ze studni oraz z podosadowej cieczy spod
wylewiska. Wodê dostarczano do zbiornika zasilaj¹cego s¹czki nawadniaj¹ce w obiegu
wewnêtrznym.
Korekta odczynu zdeponowanych odpadów t³uszczowych. Do koñca sierpnia 1997 r.
odczyn zdeponowanych odpadów by³ kwany. Korygowano go sukcesywnie poprzez intensywne wapnowanie wód podosadowych czerpanych z dna wylewiska i ponownie wprowadzanych na wylewisko. Po oko³o 1,5 rocznym okresie (od wrzenia 1997 r.) odczyn z³o¿a
odpadów by³ zbli¿ony i stabilny. Zaprzestano wiêc dalszego wapnowania.

Techniczna i biologiczna rekultywacja gruntu
Teren rekultywowany podzielono na kwatery: K-1, K-2, K-3 i K-4.
Kwatera K-1 stanowi³a depozyt zaolejonej ziemi okrzemkowej. po wyrównaniu powierzchni (w czerwcu 1996 r.) wprowadzono osad ziemisty z miejskiej oczyszczalni cieków oraz wysiano trawy i gorczycê.
Wzrost rolin by³ intensyfikowany przez rozdeszczowywanie na kwaterê wód podosadowych spod wylewiska.
Ma³¹ lagunê podzielono na kwatery K-2 i K-3. Jego czaszê zape³niono mechanicznie
odwodnionym osadem ciekowym z oczyszczania cieków przemys³owych do koñca 1996 r.,
a techniczne prace rekultywacyjne zakoñczono wiosn¹ 1997 r.
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Rys. 2. Mapa sytuacyjno-wysokociowa wylewiska w Brzeciu n/Gop³em Zak³adów T³uszczowych Kruszwica S.A. (z lokalizacj¹ kwater, piezometrów i studni)

Objanienia:
S - studnie
P - piezometry
K - 1 - kwatery
K-2
K-3
K-4
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Na ukszta³towan¹ powierzchniê obu kwater wprowadzono osad ziemisty (miejskiej
oczyszczalni cieków w Kruszwicy) i wysiano roliny jak na kwaterze K-1. Intensywna
wegetacja rolin nasili³a parowanie wody, zwiêkszy³a dostêp powietrza do z³o¿a odpadów,
tworz¹c warunki dla dynamicznego przebiegu biodegradacji t³uszczu. Stworzy³a te¿ warunki do rozdeszczowywania cieczy wodnej z wylewiska. Mia³o to du¿e znaczenie dla wydatnego skrócenia czasu odwadniania wylewiska.
Grunt du¿ej laguny jako kwaterê K-4 rekultywowano od po³owy 1997 r. a¿ do koñca
1999 r. Czaszê laguny zape³niono mechanicznie odwodnionym osadem ciekowym mieszanym z ziemi¹ dowo¿on¹ przez specjalistyczn¹ firmê.
Prace techniczno-rekultywacyjne na wylewisku zakoñczono pod koniec 1999 r. Na
wiosnê 2000 r. na powierzchniê kwatery K-4 wprowadzono rekultywacyjn¹ dawkê osadu ziemistego z miejskiej oczyszczalni cieków, a nastêpnie wysiano mieszankê traw
³¹kowych.
W 2000 r. zostanie zapocz¹tkowane biologiczne zagospodarowanie zrekultywowanego gruntu. Docelowo teren ten bêdzie zadrzewiony, zakrzewiony i zadarniony, z uwzglêdnieniem sukcesji naturalnej (zarolowej).

Monitoring rodowiska
Oddzia³ywanie na rodowisko kontrolowano analizuj¹c w³aciwoci wód gruntowych
wokó³ wylewiska z:
 sieci piezometrów zewnêtrznych ujmuj¹cych wody wg³êbne,
 sieci piezometrów wewnêtrznych wykonanych w bezporednim otoczeniu wylewiska,
 studni depresyjnych wokó³ po³udniowej granicy wylewiska do stropu glin.
W wodzie oznaczano zawartoæ ekstraktu eterowego, ChZTCr, zawiesinê i pH (tab. 1).
Stwierdzono pozytywn¹ tendencjê zmniejszania zawartoci t³uszczu w wodach piezometrycznych.
Tabela 1. Zmiany jakoci wód podziemnych na terenie i w otoczeniu rekultywowanego gruntu
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Piezometry zewnêtrzne pocz¹tkowo zawiera³y od 3-5 mg t³uszczu/dcm3, w trakcie prowadzenia prac rekultywacyjnych iloæ ta wzros³a do wartoci 15-20 mg t³uszczu w dm3, aby
po zakoñczeniu ponownie ustali³a siê na poziomie 3-5 mg t³uszczu/dcm3.
Woda pobrana w 1996 r. z St-4 w pobli¿u wylewiska zawiera³a 2235 mg t³uszczu w
dcm3 i stopniowo w miarê prowadzenia procesu biodegradacji osadów iloæ t³uszczu ulega³a zmniejszeniu poprzez 230 mg t³uszczu w dm3 a¿ do 175 mg t³uszczu po zakoñczeniu
rekultywacji. Nadmienia siê, ¿e procesy biodegradacji nadal trwaj¹. Zawartoæ t³uszczu
bêdzie wiêc ulega³a systematycznemu zmniejszeniu.

Wnioski
1. Zastosowany system biodegradacji odpadów t³uszczowych oraz technicznej i biologicznej rekultywacji gruntu okaza³ siê bardzo efektywnym i niekosztownym.
2. Walorem opracowanego i zrealizowanego systemu rekultywacji gruntu jest po³¹czenie technicznych i biologicznych dzia³añ w system dynamiczny w przestrzeni i czasie dzia³ania.
3. S³usznoæ postanowienia Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy zobowi¹zuj¹cego do odzyskania i utylizacji p³ynnej postaci t³uszczu
zgromadzonego w wylewisku zosta³a potwierdzona w ca³ej rozci¹g³oci.
4. Uzyskane efekty rekultywacyjnych dzia³añ systematycznie zmniejsza³y uci¹¿liwoæ
wylewiska w rodowisku i wraz z zakoñczeniem prac w 2000 r. zosta³a zlikwidowana.
5. Wykonane po zakoñczeniu rekultywacji technicznej badania wód podziemnych nie wykaza³y zanieczyszczeñ, co pozwala s¹dziæ, ¿e opracowany system biodegradacji zdeponowanych osadów t³uszczowych przebiega³ z efektywn¹ redukcj¹ zawartoci t³uszczów.
6. Po zakoñczeniu prac rekultywacyjnych nale¿y monitorowaæ dalsze zmiany jakoci wód
podziemnych.
mgr in¿. D. Garus
P.U.H. BIOS
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36, p.250
mgr in¿. J. Kiepurski
Bio-Ecology Service Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 30
prof. dr hab. in¿. J. Siuta
Instytut Ochrony rodowiska
00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11
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Czes³awa Rosik-Dulewska
W£ACIWOCI NAWOZOWE KOMPOSTU OSADOWEGO
HIGIENIZOWANEGO POPIO£EM Z WÊGLA BRUNATNEGO
Wprowadzenie
Sanitacja osadów ciekowych, mimo wielu technicznych mo¿liwoci, ci¹gle jest przedmiotem wielu badañ i dyskusji.
Jedn¹ z najczêciej stosowanych metod sanitacji osadów ciekowych jest wapnowanie, które ci¹gle jest metod¹ doæ drog¹ i uci¹¿liw¹ (uwalnianie siê nadmiernych iloci
amoniaku - co oznacza dodatkowo straty azotu itp.) [1, 4-8].
W poszukiwaniu odpadu wapniowego do sanitacji osadów ciekowych zastosowano
popió³ z pó³suchego odsiarczania spalin (z wêgla kamiennego) [2, 3 ]. Stwierdzono dowiadczalnie, ¿e po dodaniu popio³u (do 25%) do osadów po¿¹dany efekt sanitacji uzyskano ju¿ przed up³ywem 3-ch dni.
Analiza osadu wykaza³a, ¿e iloæ metali zwi¹zanych we frakcjach biogennych (frakcja
I-II) nie uleg³a podwy¿szeniu. We frakcji III (metale zwi¹zane z tlenkami ¿elaza i manganu)
te¿ nie zauwa¿ono istotnego wzrostu zawartoci metali wraz ze wzrostem udzia³u popio³u.
Mied i chrom (tak w samych osadach jak i po dodaniu popio³ów) wi¹za³y siê g³ównie z
frakcj¹ organiczn¹ (frakcja IV), natomiast kadm, nikiel i o³ów oznaczono g³ównie w powi¹zaniach, w których s¹ one praktycznie niedostêpne dla rodowiska (fr. V). Uk³ad powi¹zañ
metali jaki uzyskano po przeprowadzeniu analizy jakociowej osadów zhigienizowanych
popio³ami lotnymi z wêgla kamiennego nie odbiega³ od uk³adu w samych osadach ciekowych przed higienizacj¹.
Poszukiwania innych komponentów do higienizacji osadów ciekowych pozwalaj¹ na
dokonanie oceny coraz to nowszej generacji produktów Jednym z takich jest kompost osadowy, powsta³y w procesie higienizacji popio³ami lotnymi pochodz¹cymi ze spalania wêgla brunatnego oraz kompostowania uzyskanej mieszanki, którego w³aciwoci przedstawiono poni¿ej.

Materia³ i metodyka
Materia³
Kompost osadowy poddany analizie chemicznej otrzymano w procesie higienizacji i
kompostowania osadów z udzia³em (18-25%) mineralnych surowców odpadowych (g³ównie popio³ów lotnych z wêgla brunatnego i m¹czki bitumicznej). Zastosowanie wymienionych reagentów zapewnia nie tylko higienizacje materia³u ale tak¿e poprawê jego w³aciwoci fizycznych. Po higienizacji osad kompostowano w pryzmach wraz z dodatkami strukturotwórczymi
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Technologia higienizacji i kompostowania objêta jest patentem nr P-329178 nale¿¹cym do Przedsiêbiorstwa Agromis (Lochowice k/Bydgoszczy).
Popió³ z wêgla brunatnego zawiera³ 22,3-30,0 % CaO, 0,5-8,0% magnezu, 0,07-0,2%
fosforu, a potasu - 0,15 0,2%. M¹czka bitumiczna zawiera³a co najmniej 90% Ca CO3 [9].
Metodyka analiz
· oznaczanie ca³kowitej zawartoci metali ciê¿kich wykonano przy u¿yciu wody kró-

lewskiej. Analizê wyci¹gów wodnych przeprowadzono metod¹ absorpcyjnej spektometrii atomowej (ASA).
· do oznaczania metali ciê¿kich w osadach zastosowano metodê sekwencyjnej ekstrakcji chemicznej wed³ug Tessiera. Wyodrêbniono piêæ frakcji metali ladowych: 1 metale wymienne (F1), 2 - metale zwi¹zane z wêglanami (F2), 3 - metale zwi¹zane z
tlenkami Fe i Mn (F3), 4 - metale zwi¹zane z materi¹ organiczn¹ (F4), 5 - pozosta³oæ
(F5). Analizê wyci¹gów wodnych poszczególnych frakcji przeprowadzono metod¹ absorpcyjnej spektometrii atomowej (ASA).

Charakterystyka kompostów osadowych
Ca³kowita zawartoæ metali ciê¿kich
Ca³kowita zawartoæ metali ciê¿kich (tab. 1) w analizowanych kompocie osadowym
jest kilka - (Cd, Cr, Ni) do kilkunastokrotnie (Pb, Cu, Zn) ni¿sza od dopuszczalnych zawartoci metali w osadach przeznaczonych do rolniczego wykorzystania.
Oznaczenie jakociowe metali ciê¿kich (specjacja wg Tessiera)
Sekwencyjna ekstrakcja chemiczna analizowanego kompostu osadowego (rys. 1, tab.
2) pozwoli³a na wykazanie w jakiej kolejnoci i w jakich warunkach rodowiska metale
ciê¿kie bêd¹ siê uwalnia³y. I tak we frakcji wymiennej oraz frakcji metali zwi¹zanych z
wêglanami tylko kadm wystêpowa³ w 10% jego sumarycznej wartoci, a pozosta³e metale
nie przekracza³y 3% sumarycznej wartoci ka¿dego z nich.
Tabela 1. Ca³kowita zawartoæ metali ciê¿kich w kompocie osadowym
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W najwiêkszym procencie (sumarycznej wartoci metalu) z tlenkami ¿elaza i manganu
zwi¹zane by³y: kadm (40%) i cynk (68,7%), natomiast pozosta³e analizowane metale zwi¹zane by³y g³ównie w ca³kowicie niedostêpnej dla rodowiska pozosta³oci (frakcja V) (dla
potrzeb specjacji ekstrahowane stê¿onych kwasami HF i HCl04).
Z substancj¹ organiczn¹ (fr. IV) w 30-38% zwi¹zane by³y: o³ów i mied, za pozosta³e
metale w 8-10% sumarycznej wartoci ka¿dego z nich.
Tabela 2. Ilociowy i procentowy udzia³ frakcji I  V metali ciê¿kich w sumarycznej wartoci danego
pierwiastka
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Rys. 1. Procentowy udzia³ metali ciê¿kich we frakcji I  V w sumarycznej wartoci pierwiastka

199

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 1

Wnioski
Na podstawie analizy chemicznej kompostu osadowego stwierdza siê, ¿e:
1. Ca³kowita zawartoæ Pb, Zn, Cd, Cr, Ni i Cu spe³nia wymogi stawiane osadom przeznaczonym do rolniczego wykorzystania.
2. Ocena jakociowa (analiza sekwencyjnej ekstrakcji chemicznej) wskazuje, ¿e wszystkie metale poza Zn i Cd wystêpuj¹ g³ownie w powi¹zaniach ca³kowicie nierozpuszczalnych, w iloci od 45 do 65% sumarycznej wartoci ka¿dego z oznaczanych pierwiastków (fr. V).
3. Cynk (68,7%) oraz kadm (40% sumarycznej wartoci) wystêpuj¹ g³ównie w powi¹zaniach z tlenkami ¿elaza i manganu (fr.III), z których mog¹ byæ uruchamiane przy intensywnych zmianach potencja³u oxydo-redukcyjnego.
4. Intensywny rozk³ad substancji organicznej spowoduje uwolnienie g³ównie miedzi i o³owiu, które w 30%, sumarycznej wartoci ka¿dego z metali, s¹ z ni¹ zwi¹zane.
5. W zwi¹zku z powy¿szym analizowany kompost osadowy stanowi bezpieczny dla rodowiska nawóz organiczny.
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