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1. Dane personalne. 

Imię i Nazwisko habilitanta: Sławomir Klatka. 

Data i miejsce urodzenia: 04-04-1969, Myślenice. 

Miejsce pracy: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska 

Al. Mickiewicza 24/28 

30-059 Kraków. 

 

2. Wykształcenie. 

1984-1989 - technik, Technikum Elektrotechniczne im. Powstańców Śląskich w   

  Krakowie. 

1989-1994 - mgr inż. Inżynierii Środowiska, jednolite studia magisterskie na Wydziale  

  Inżynierii Środowiska i Geodezji, Akademii Rolniczej w Krakowie. 

2001 - doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska, Wydział  Inżynierii  

  Środowiska i Geodezji, Akademii Rolniczej w Krakowie. 

 

3. Inne formy edukacji. 

1995 - Studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości. Szkoła Wiedzy o  

  Terenie. Akademia Rolnicza w Krakowie. 

1995 - Career Development. Centrum Doradztwa Edukacyjnego. Fundacja  

  Progress&Bussines. Kraków. 

1997-1999 - Kurs języka angielskiego. Studium doskonalenia językowego nauczycieli  

akademickich. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. 

2014 - Warsztaty specjalistyczne kształcące umiejętność pracy z grupą. Kapitał Ludzki  

  projekt pt: „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego  

  w Krakowie”. 

 2016 - Warsztaty komputerowe dotyczące baz danych oraz narzędzi bibliograficznych  

Thomas Reuters. 

 

4. Przebieg pracy zawodowej. 

17.10.1994 -28.02.2002 - Akademia Rolnicza w Krakowie, Katedra Rekultywacji Gleb i  

Ochrony Torfowisk, asystent naukowo-dydaktyczny. 

01.03.2002 - 10.04.2008 - Akademia Rolnicza w Krakowie, Katedra Rekultywacji Gleb i  

  Ochrony Torfowisk, adiunkt naukowo-dydaktyczny. 

11.04 2008 - 30.06.2014 - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra  
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Rekultywacji Gleb i Ochrony Torfowisk, adiunkt naukowo-dydaktyczny. 

01.07.2014 do chwili obecnej - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 

 Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, asystent naukowo-dydaktyczny. 

 

5. Przebieg pracy naukowej. 

14.06.1994 – obrona pracy magisterskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji,  

  Akademii Rolniczej w Krakowie. 

Tytuł pracy: „Gospodarka ściekowa w miejscowości Myślenice - woj. krakowskie z 

uwzględnieniem stanu obecnego, wpływu na jakość wody w rzece Rabie oraz sugestie 

odnośnie zmniejszenia jej zanieczyszczenia”. 

Promotor:  doc dr inż. Władysław Tylek. 

26.10. 2001 - Publiczna obrona pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska i 

Geodezji, Akademii Rolniczej w Krakowie, praca została obroniona z 

wyróżnieniem. 

Tytuł rozprawy: „Waloryzacja gleb zdegradowanych w wyniku działalności górnictwa na 

przykładzie Kopalni Węgla Kamiennego „Szczygłowice” w Knurowie”. 

Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Boroń (AR w Krakowie). 

Recenzenci:  

prof. dr hab. inż. Czesław Szafrański (AR w Poznaniu). 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Koreleski (AR w Krakowie). 

 

6. Osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej. 

Mój dotychczasowy dorobek naukowy i inżynierski obejmuje 101 pozycji, w tym 58 

opublikowanych, recenzowanych, oryginalnych prac naukowych [zał.4: A.1.1–A.1.8, B.1.1–

B.1.8, B.2.1–B.2.42], oraz 8 prac o charakterze popularyzującym [zał.4: A.2.1-A.2.3, B.3.1–

B.3.5]. Były to głównie prace zespołowe, z których 58 oryginalnych prac twórczych 

opublikowałam w 21 czasopismach i wydawnictwach naukowych, z tego 17 artykułów 

ukazało się w języku angielskim, w tym dwa artykuły w materiałach międzynarodowych 

konferencji naukowych w USA i Niemczech.  

Łączna suma punktów według punktacji MNiSzW za oryginalne prace twórcze wynosi 

400 (do dnia 31 grudnia 2017 r.), z czego 169 punktów, to mój udział własny. 

W skład mojego dotychczasowego dorobku wchodzą również 35 opracowania 

niepublikowane, których byłem autorem, lub współautorem, głównym wykonawcą i 

wykonawcą badań. Wśród nich należy wymienić: pracę magisterską, rozprawę doktorską, 

prace badawcze finansowane ze środków budżetowych na naukę (sprawozdania końcowe z 

wieloletnich badań własnych i statutowych) [zał.4: A.4.1–A.4.7, B.5.1–B.5.6], sprawozdania 

końcowe z projektów badawczych (grantów finansowanych z KBN) [zał.4: A.4.8-A.4.9, 



Autoreferat z elementami życiorysu i opisem jednotematycznego cyklu publikacji. 
 

5 | S t r o n a  
 

B.5.6].  Uczestniczyłem również w roli głównego wykonawcy i wykonawcy w wielu pracach 

projektowych, wieloletnich pracach badawczo-rozwojowych i opiniach naukowo-technicznych 

wykonywanych na rzecz gospodarki (finansowanych ze środków pozabudżetowych) [zał.4: 

A.5.1-A.5.7, B.6.1-B.6.11]. Wszystkie prace wykonywane na rzecz gospodarki znalazły 

swoje praktyczne zastosowanie  [zał. 6. P.1.1-P.1.7, P.2.1.-P.2.11]. 

W okresie przed uzyskaniem stopnia doktora na mój dorobek składało się 8 

recenzowanych, oryginalnych, opublikowanych prac naukowych [zał.4: A.1.1–A.1.8] i trzy 

prace popularyzujące [zał.4: A.2.1-A.2.3], a także 11 prac niepublikowanych [zał.4: praca 

magisterska, rozprawa doktorska, A.4.1–A.4.9]. Dwie ostatnie [zał.4: A.4.8-A.4.9] 

stanowią sprawozdania z projektów badawczych finansowanych przez KBN w których 

pełniłem rolę głównego wykonawcy.  

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora mój dorobek naukowo-badawczy 

powiększył się o 55 prac opublikowanych, z czego 50, to oryginalne recenzowane prace 

twórcze zamieszczone w czasopismach i wydawnictwach naukowych [zał.4: B.1.1–B.1.8, 

B.2.1–B.2.42]. W tym okresie, według punktacji MNiSW, suma moich punktów wzrosła o 

365. Spośród oryginalnych prac, dwie zostały opublikowane w czasopismach indeksowanych 

w bazie Web of ScienceTM, znajdujących się na liście Journal Citation Reports i 

posiadających sumaryczny współczynnik wpływu Impact Factor, zgodny z rokiem 

opublikowania, IF=5,155, [zał.4: B.1.6, B.1.8]. Opublikowałem również 5 artykułów 

popularyzujących [zał.4: B.3.1–B.3.5]. W tym okresie liczba praca niepublikowanych 

wyniosła 6 [zał.4: B.5.1-B.5.6], z czego jedną pozycję stanowiło sprawozdanie z badań 

finansowanych przez KBN. Wśród mojego dorobku trzy pozycje stanowią prace indywidualne 

[zał.4: B.2.2, B.2.5, B.2.19].  

W roku 2003 przygotowałem również i złożyłem wniosek o finansowanie projektu 

badawczego ze środków KBN pt: „Zasady aktualizacji treści map glebowo-rolniczych na 

terenach zdegradowanych przez górnictwo węgla kamiennego”. Nr KBN 3PO4G02125, który 

nie został przyjęty do finansowania.  

W grudniu 2017r. złożyłem wniosek o realizację projektu badawczego pt: „Wpływ 

składowiska popiołów lotnych i odpadów górniczych na stan środowiska naturalnego terenów 

przyległych” – konkurs OPUS 14, finansowany z Narodowego Centrum Nauki. ID wniosku 

397093. Kierownik projektu: Ryczek M., wykonawca Klatka S. -projekt na etapie recenzji. 

W sumie przed uzyskaniem stopnia doktora i po uzyskaniu tego stopnia naukowego, 

uczestniczyłem w 37 konferencjach i seminariach naukowych o zasięgu krajowym i 

międzynarodowym. Wyniki badań naukowych prezentowałem w formie referatów (23) i 

posterów (25) na 18 konferencjach międzynarodowych i 13 krajowych [zał.4: Z.1.1–Z.1.7, 

Z.2.1–Z.2.30]. Po uzyskaniu stopnia doktora zaprezentowałem 16 referatów i 25 posterów. 
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Byłem również współautorem dwóch referatów zamawianych, które były wygłaszane na 

naukowych konferencjach krajowych [zał.4: Z.2.15, Z.2.19]. 

Według opracowania (kwerendy) Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. 

Hugona Kołłątaja w Krakowie, aktualna liczba moich prac indeksowanych w bazie Web of 

ScienceTM Core Collection - Basic search wynosi 9, liczba cytowań wynosi 5, indeks H 

(Hirscha) wynosi 1, natomiast w bazie Web of ScienceTM Core Collection - Cited 

Reference serach, liczba prac indeksowanych wynosi 11, liczba cytowań 17, indeks H 

(Hirscha) wynosi 2. W bazie Scopus liczba prac indeksowanych wynosi 7, liczba cytowań 1, 

indeks H (Hirscha) wynosi 1. W bazie Publish or Perish (wg. Google Scholar), 

indeksowane są 64 prace, cytowane 58 razy, a indeks H wynosi 4.  

W latach 2000-2001 byłem laureatem stypendium z Rektorskiego Funduszu 

Stypendialnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Tematem prac zrealizowanych w ramach 

stypendium była ocena stopnia degradacji gleb na obszarach pogórniczych. Wyniki badań 

opublikowałem w wydawnictwach naukowych [zał.4: A.1.7, A.2.3] oraz zamieściłem w 

rozprawie doktorskiej.   

Szczegółowo mój dorobek naukowy przedstawia poniższe zestawienie. 

Wyszczególnienie Ogółem 
Przed 

doktoratem 
Po 

doktoracie 

Prace publikowane 

 oryginalne prace twórcze na podstawie badań własnych 58 8 50 

 prace popularyzujące 8 3 5 

Razem: 66 11 55 

             w tym prace: 

- w języku angielskim 17 3 14 

- w materiałach konferencji międzynarodowych 2 1 1 

- w materiałach konferencji ogólnopolskich 6 2 4 

- indywidualne 3 0 3 

Prace nieopublikowane 

 rozprawy 2 2 0 

 sprawozdania końcowe z wieloletnich badań 12 7 5 

 projekty badawcze finansowane ze środków 
budżetowych (granty) 

3 2 1 

 projekty naukowo-badawcze wykonywane na rzecz 
gospodarki (finansowane ze środków pozabudżetowych) 

18 7 11 

Razem: 35 18 17 

Łącznie: 101 29 72 
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Zestawienie dorobku wg oceny punktowej MNiSzW (do dnia 31 grudnia 2017r.) w 
następujących czasopismach naukowych: 

Wydawnictwo 

J
ę

z
y
k
 

p
u
b

lik
a

c
ji*

 

Liczba 
prac 

IF 

Punkty 
wg 

MNiSzW 

ind. za 
czaso-
pismo 

suma 

Czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu impact factor (IF) 

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology A 1 1,412 20 20 

Ecotoxicology and Environmental Safety A  1 3,743 30 30 

Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu impact factor (IF) 

Acta Agrophysica P 1 - 14 14 

Acta Horticulturae et Regiotecture. Slovaca Universitas 
Agriculturae Nitriae 

A 1 - 2 2 

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. 
Land Reclamation  

A 1 - 14 14 

Acta Scientiarum Polonorum, ser. Formatio Circumiectus 

P 1 - 4 4 

P 1 - 5 5 

A 1 - 5 5 

P 6 - 10 60 

Contaminated and derelict land, Sarsby & Meggyes, CRC 
Press Taylor & Francis Group London, A Balkema. 
Monografia. ISBN 0-7277-2633-1. 

A 2 - 6 12 

Construction for sustainable environment. Sarsby & 
Meggyes, CRC Press Taylor & Francis Group London, A 
Balkema. Monografia. ISBN 978-0-415-56617-9. 

A 1 - 6 6 

Environmental Protection and Natural Resources 

A 3 - 5 15 

A 3 - 12 36 

Inżynieria Ekologiczna 

P 1 - 4 4 

P 2 - 9 18 

Journal of Ecological Engineering A 1 - 12 12 

https://www.scopus.com/sourceid/25076?origin=recordpage
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Obieg pierwiastków w przyrodzie. Monografia. Tom III. 
Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie.  
ISBN 85-60312-05-2 

P 2 - 4 8 

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 

P 8 - 4 32 

P 1 - 5 5 

P 2 - 6 12 

Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii 
Środowiska. SGGW w Warszawie 

P 2 - 4 8 

Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Seria Melioracje i 
Inżynieria Środowiska 

P 2 - 4 8 

Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie P 1 - 10 10 

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Seria 
Inżynieria Środowiska 

P 3 - 4 12 

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Seria 
Melioracja i Inżynieria Środowiska 

P 1 - 4 4 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria 
Inżynieria Środowiska 

P 2 - 4 8 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu. Seria Rolnictwo 

P 2 - 6 12 

Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych PAN 
Warszawa 

P 3 - 4 12 

P 2 - 6 12 

Ogółem: 58 5,155 - 400 

* P – język polski, A – język angielski 
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6.1. Kierunki badań i osiągnięcia naukowe przed uzyskaniem stopnia doktora. 

Przed uzyskaniem stopnia doktora zajmowałem się następującymi problemami 

badawczymi: 

- oceną stopnia degradacji gleb na terenach górnictwa węgla kamiennego, 

- wstępną oceną efektywności rekultywacji osadników odpadów chemicznych,  

- gospodarką wodną gleb torfowych. 

Głównym kierunkiem moich badań realizowanych od 1994 r. pod kierunkiem prof. dr 

hab. inż. Krzysztofa Boronia była ocena stopnia degradacji gleb na terenach górnictwa 

węgla kamiennego. Badania prowadziłem na wybranych obiektach wchodzących w skład 

obszarów eksploatacyjnych KWK „Szczygłowice” w Knurowie oraz KWK „Borynia” w 

Jastrzębiu Zdroju. Przy wyborze terenów kierowałem się faktem, że wystąpiły tam jedne z 

największych osiadań powierzchni wynoszące ponad 14 m (KWK „Szczygłowice”) i 5 m 

(KWK „Borynia”) w stosunku do pierwotnego położenia terenu. Dało to przesłanki do 

założeń, że również maksymalnym uszkodzeniom uległy gleby. W ramach badań 

terenowych i laboratoryjnych wyznaczyłem szereg fizycznych, fizykochemicznych i fizyko-

wodnych właściwości gleb. Stosując metodę współczynnika produktywności gleby PI 

(productivity index) oraz metodę oceny stopnia degradacji hydrologicznej gleb (metodę 

hydrologiczno-glebową) wyznaczyłem stopień degradacji pokrywy glebowej. Wyznaczone 

wartości współczynnika PI dla obszaru KWK „Szczygłowice” zawierały się w przedziale 0,58 

do 0,75, średnio 0,73, czyli odpowiednio 73 % maksymalnej produktywności gleb. W 

badaniach wykazałem, że niska wartość PI spowodowana była zmianą podstawowych 

właściwości fizyko-wodnych gleb związanych z postępującą degradacją hydrologiczną. 

Stwierdziłem również wysoką zawartość substancji organicznej w badanych glebach, która 

powinna być uwzględniona w projekcie rekultywacji tego obszaru. Dla obszaru KWK 

„Borynia” wyznaczone właściwości gleb wskazywały również na nasilenie procesów 

degradacyjnych. Prowadząc badania na obszarze tej Kopalni stwierdziłem ponadto, że 

degradacja hydrologiczna  gleb  związana była z podniesieniem się zwierciadła wody 

gruntowej na skutek szkód górniczych oraz niekorzystnymi zmianami gospodarki wodnej. 

Oceniłem również wpływ postępującej degradacji na transformację użytkowania gruntów 

rolnych. Stwierdziłem, że degradacja gleb spowodowała zmiany składu florystycznego runi 

łąkowej, pogorszenie warunków wegetacji, a w niektórych przypadkach wyłączenie części 

gleb z użytkowania rolniczego. W przeprowadzonych badaniach wykazałem, że 

zastosowane na terenach działalności górniczej metody oceny stopnia degradacji dają 

możliwość kompleksowej waloryzacji stanu środowiska glebowego. Badania pozwoliły mi 

również na sprecyzowanie warunków stosowania omawianych metod [zał.4: A.1.2, A.1.5, 

A.1.7.]. Równocześnie w ramach projektów badawczych finansowanych przez KBN 
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(Nr5P06H02615, Nr5PO6H06216), w których byłem głównym wykonawcą [zał.4: A.4.5, 

A.4.6], prowadziłem badania z wykorzystaniem innych metod waloryzacyjnych na terenach 

zdegradowanych. Stwierdziłem, że uniwersalną metodą, która może być zastosowana do 

oceny degradacji gleb na obszarach działalności eksploatacyjnej górnictwa węgla 

kamiennego jest metoda hydrologiczno-glebowa. Pozostałe metody stanowią uzupełnienie, 

bez którego kompleksowa waloryzacja nie może być wykonana. Podsumowaniem wyników 

badań była rozprawa doktorska, pt: „Waloryzacja gleb zdegradowanych w wyniku 

działalności górnictwa na przykładzie Kopalni Węgla Kamiennego „Szczygłowice” w 

Knurowie”.  

W ramach badań gleb podlegających degradacji górniczej, wykonałem również 

pionierskie analizy ekologicznego znaczenia, powstających w wyniku osiadania powierzchni, 

lokalnych bezodpływowych „oczek wodnych” i zalewisk. Oceniając położenie trzech 

sztucznie powstałych oczek wodnych na obszarze górniczym KWK „Borynia” stwierdziłem, 

że w przypadku rekultywacji powinny zostać one pozostawione jako specyficzne „użytki 

ekologiczne”, tym bardziej, że charakteryzują się większym zróżnicowaniem flory i fauny niż 

tereny przyległe. Wnioski poparłem badaniami fitosocjologicznymi i oceną awifauny. 

Wykazałem również, że na obszarach w przyszłości zrekultywowanych, tereny 

charakteryzujące się bogactwem roślinności hydrofilnej mogą być wykorzystywane, np. jako 

tereny rekreacyjne. Po wykonaniu odpowiednich zabiegów związanych z przyrodniczym 

zagospodarowaniem przyczynią się one do poprawy krajobrazu terenów zdegradowanych 

[zał.4: A.1.3.].  

Wstępną ocenę efektywności rekultywacji osadników odpadów chemicznych, 

prowadziłem na terenie stawów posodowych byłych Krakowskich Zakładów Sodowych 

„Solvay” w Krakowie. Tereny te zostały częściowo zrekultywowane metodą izolacji, 

polegającą na nawiezieniu i rozplantowaniu warstwy nakładu glebowego oraz obsianiu 

mieszanką traw powierzchni i skarp osadników [Boroń i Szatko 1998]. Badania prowadzono 

w wierzchniej warstwie o średniej miąższości 25 cm na terenie dwóch wybranych osadników 

- nierekultywowanym nr 18 i rekultywowanym nr 22. Wyznaczono szereg właściwości 

glebowych, metodami standartowo stosowanymi w gleboznawstwie, a następnie wskaźnik 

produktywności PI, który również umożliwia ocenę efektów rekultywacji. Średnie wartości PI 

badanej warstwy osadnika nierekultywowanego były o około 15 % niższe niż dla osadnika 

rekultywowanego. Wykonane badania i wyznaczone wartości indeksu PI potwierdziły 

celowość zastosowanej metody rekultywacji oraz jej efektywność w porównaniu do osadnika 

nierekultywowanego. Przeprowadzone pod koniec XX wieku badania wskazywały również, 

że zastosowanie izolacyjnej warstwy gleby początkowo spowodowało poprawę warunków 

wegetacji roślin. Potwierdziła to, wykonana na terenie osadników inwentaryzacja 

spontanicznie wkraczającej roślinności. Stwierdziłem jednak, że wykonanie w kolejnych 
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latach pełnych zabiegów rekultywacji biologicznej oraz nasadzenie odpowiednich gatunków 

drzew i krzewów wymaga prowadzenia dalszych, szczegółowych badań, uwzględniających 

między innymi zmienność przestrzenną właściwości nadkładu oraz określenie kierunków i 

tendencji zmian niekorzystnych właściwości w profilach osadów posodowych [zał.4: A.1.6, 

A.1.8]. 

Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora prowadziłem również badania 

gospodarki wodnej gleb torfowych. Na zmiany w zapasach wody gruntowej profilu gleb 

torfowych oprócz samych właściwości gleb wpływają także pulsacyjne ruchy torfowiska, czyli 

obniżanie lub podnoszenie się jego powierzchni. Prace badawcze nad tym zjawiskiem 

prowadziłem na zmeliorowanym torfowisku „Błonie” w dolinie rzeki Uniejówki. W oparciu o 

dwa stanowiska pomiarowe, na których wykonywano pomiary ruchu powierzchni torfowiska i 

głębokości zalegania wody gruntowej oraz formuły matematyczne wyznaczyłem retencję 

wodną z poprawkami na pulsację. Wyznaczona poprawka na retencję dla stanowiska nr II 

była większa niż dla stanowiska nr I. Wykazałem, że w przypadku stanowiska II, mogło to 

być związane z różnicą porowatości ogólnej oraz mniejszymi wahaniami powierzchni 

torfowiska w okresie wegetacyjnym. Ponadto stwierdziłem, że zjawisko pulsacji powinno być 

brane pod uwagę, przy bilansowaniu zmian w zapasach wody gruntowej na torfach 

zmeliorowanych. Uzyskane wyniki wykazały również, że większe ruchy pulsacyjne zachodzą 

w miejscach, gdzie miąższości torfu są większe. Równocześnie prowadziłem badania na 

dawno zmeliorowanym torfowisku niskim „Stawy” w Puszczy Sandomierskiej. Wykorzystując 

hydrologiczną część modelu SWAP93 wykonałem analizy zmian elementów bilansu 

wodnego dla dwóch profili badanych gleb torfowych w okresie wegetacyjnym roku 1970 i 

1996. Jako górny brzegowy warunek symulacji przyjęto dobowe wartości przepływu 

jednostkowego przez wierzchnie warstwy gleby wyznaczone w oparciu o dane 

meteorologiczne. Pobór wody przez korzenie roślin wyznaczono w oparciu o założenie, że 

efektywna miąższość strefy korzeniowej jest stała i wynosi 50 cm. W trakcie badań 

wyznaczono również niektóre właściwości fizyczne torfu, współczynnik filtracji oraz krzywe 

charakterystyki wodnej. Wyznaczone zapasy wodne w warstwie 50 cm układały się średnio 

na poziomie 40 cm dla profilu nr 1 i 44 cm dla profilu nr 2 w roku 1970 oraz 42 cm dla profilu 

1 i 45 cm dla profilu 2 w roku 1996. Oceniając gospodarkę wodną na odwodnionym 

torfowisku stwierdzono, że w profilu w strefie obrzeżnej torfowiska dynamika zmian zapasów 

wody zachowała podobna tendencję w badanych latach. Natomiast w profilu zlokalizowanym 

w głębi torfowiska zapasy wody w roku średnio-suchym (1970) posiadały większą dynamikę 

zmian niż w roku średnio-wilgotnym (1996). Ponadto wykazałem, że na małą dynamikę 

wyczerpywania się zapasów wody w rozpatrywanych glebach wpływ miała roślinność oraz 

rozkład zapotrzebowania wody na ewapotranspirację [zał.4: A.1.1, A.1.4]. 
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6.2. Kierunki badań i osiągnięcia naukowe po uzyskaniu stopnia doktora. 

Po uzyskaniu stopnia doktora kontynuowałem badania na terenach zdegradowanych 

przez działalność przemysłową. Ich zakres został jednak znacznie poszerzony. Prowadziłem 

też badania w nowych kierunkach badawczych. W tym okresie w swojej pracy naukowej 

zajmowałem się: 

-  waloryzacją terenów zdegradowanych w wyniku działalności górnictwa,  

-  właściwościami i gospodarką wodną gleb na terenach eksploatacyjnych górnictwa,  

-  analizą zmienności wybranych właściwości gleb na terenach zdegradowanych, 

-  wpływem osadów ściekowych i dodatków organicznych  na właściwości fizyczne i  

wodne wybranych odpadów przemysłowych, 

 - inwentaryzacją torfowisk na wybranych obszarach zachodniej Polski, 

- wpływem antropopresji na gleby torfowiska „Baligówka”, 

- oceną zagrożenia erozją wodną gleb w terenach górskich. 

Złożoność zagadnienia oceny stopnia degradacji terenów podlegających działalności 

przemysłowej znajduje swoje odbicie w ilości i różnorodności stosowanych metod. Badania 

waloryzacyjne na terenach zdegradowanych w wyniku działalności górnictwa, 

prowadziłem głównie na obszarach podlegających wpływom eksploatacyjnym górnictwa 

węgla kamiennego. Na obszarze wchodzącym w skład terenu eksploatacyjnego KWK 

„Szczygłowice’ w Knurowie” wykonałem ponownie waloryzację metodą indeksu 

produktywności gleb (PI). Obszar badań i zakres wykonanych analiz został jednak znacznie 

poszerzony w stosunku do badań prowadzonych przez uzyskaniem stopnia doktora. Indeks 

produktywności gleb wyznaczyłem również dla obszaru podlegającego degradacji górniczej 

ZG „Janina” w Libiążu. Wszystkie analizy poprzedziłem dokładnymi badania gleboznawczymi 

wykonywanymi w oparciu o materiał pobierany z wierceń i odkrywek glebowych. W 

przypadku badanych terenów uzyskałem wyniki znacznie odbiegając od norm dla gleb nie 

podlegających degradacji. W badaniach wykazałem, że główną przyczyną niskich wartości 

wyznaczonych współczynników PI była zmiana właściwości gleb spowodowana degradacją 

geomechaniczną i hydrologiczną. Analizując uzyskane wyniki stwierdziłem, że metoda 

współczynnika produktywności może być praktycznym narzędziem do określania aktualnego 

stopnia degradacji gleb na terenach działalności górnictwa węgla kamiennego. Wyznaczone 

indeksy PI, pozwoliły mi również na wykreślenie map produktywności gleb, które wyznaczyły 

obszary najbardziej zdegradowane i stanowiły podstawę do szacowania szkód górniczych w 

glebach [zał.4: B.2.2, B.2.24, B.2.30]. Inną metodą badań waloryzacyjnych była metoda 

syntetycznego wskaźnika jakości - S, wg. IUNG w Puławach [Witek 1981]. Jest to metoda 

wieloczynnikowa, uwzględniająca aktualną bonitację gleb, rzeźbę terenu, warunki 

agroklimatyczne i stosunki wodne gleb. Wyznaczone wartości wskaźnika S – 
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charakteryzowały obszary oddziaływania badanych kopalń jako tereny o bardzo słabych 

warunkach do produkcji rolnej. Wartości te były znacznie niższe niż wyznaczone przez 

IUNG-PIB w Puławach dla województwa śląskiego. Na terenach górniczych, zmieniające się 

w czasie warunki glebowo-wodne wpływają na zmiany jakości gleb. Zjawisko to jednak nie 

ma odzwierciedlenia w stosowanej metodzie waloryzacyjnej. Dlatego zmodyfikowałem człon 

źródłowy metody syntetycznego wskaźnika, dodając pełną ocenę warunków wodnych w 

postaci punktowej. Moja modyfikacja oparta została na analizie aktualnego stanu i prognozie 

zmian gospodarki wodnej gleb. Przeprowadzając analizę, zmodyfikowaną metodą 

wykazałem, że nasilająca się w czasie degradacja gleb powodować będzie zmiany jakości i 

przydatności rolniczej badanych terenów wyrażone w postaci syntetycznego wskaźnika 

jakości. Zastosowanie na terenach działalności górniczej różnych metod waloryzacji dało 

możliwość kompleksowej oceny stanu środowiska, oraz ustalenie stopnia jego degradacji. W 

wyniku badań stwierdziłem ponadto, że analizując wpływ górnictwa węgla kamiennego na 

środowisko przyrodnicze należy uwzględnić wszystkie jego elementy. Zachodzi bowiem 

między nimi duża zależność, a naruszenie jednego z nich odbija się na funkcji pozostałych 

[zał.4: B.2.5, B.2.33]. Przeprowadzając waloryzację gleb zdegradowanych na obszarach 

wybranych kopalń węgla kamiennego, zauważyłem, że klasyfikacja bonitacyjna gleb oraz 

wykreślone na jej postawie w latach ubiegłych mapy glebowo-rolnicze niejednokrotnie nie 

odzwierciedlają stanu aktualnego. Podjąłem więc próbę oceny wpływu działalności górniczej 

na modyfikację treści map glebowo-rolniczych oraz dynamikę zmian w strukturze 

użytkowania gruntów. Wykonane odkrywki glebowe z pełnym opisem cech morfologicznych i 

analizy laboratoryjne właściwości gleb pozwoliły mi na weryfikację aktualnej bonitacji gleb, 

kompleksów przydatności rolniczej oraz treści map glebowo-rolniczych. Stwierdziłem istotne 

zmiany w użytkowaniu gruntów na przestrzeni 25 lat. Na badanym obszarze zjawiskiem 

powszechnym była zmiana użytkowania gruntów ornych na użytki zielone, czy też nieużytki 

rolnicze. Wykonane badania miały istotne znaczenie w opracowaniu realnej klasyfikacji i 

diagnostyki niższych taksonomicznych jednostek kartografii gleb. Z punktu widzenia wymiaru 

podatku gruntowego, wyceny czy też waloryzacji gleb, aktualizacja map glebowo-rolniczych 

na terenach górnictwa węgla kamiennego jest zagadnieniem bardzo ważnym i powinna być 

prowadzona na masową skalę przez jednostki do tego uprawnione [zał.4: B.2.7,B.2.25].  W 

roku 2003 przygotowałem i złożyłem wniosek o finansowanie projektu badawczego ze 

środków KBN, pt: „Zasady aktualizacji treści map glebowo-rolniczych na terenach 

zdegradowanych przez górnictwo węgla kamiennego”. Nr KBN 3PO4G02125, który nie 

został jednak przyjęty do finansowania.  

Wykonane badania i analizy zostały przedstawione jako argumenty w debacie społecznej 

nad planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przeciszów i Polanka Wilka 
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prowadzonej przez Stowarzyszenie Międzygminne Rozwój-Tak, Kopalnia-Nie 

[http://przejcow.pl/trzeci-list-kopex.html]. 

Analizując procesy i prognozy zmian środowiska przyrodniczego na skutek 

antropopresji coraz częściej wykorzystuje się metody waloryzacji przyrodniczej. Przykładem 

mogą być badania, które wykonałem na zrekultywowanych terenach pogórniczych zakładów 

przemysłu gipsowego „Dolina Nidy” w Gackach. Stosując przyrodniczą metodę 

waloryzacyjną wg. Ilnickiego [1991], oceniłem wybrane elementy krajobrazu w tym zbiorniki 

wodne i zadrzewienia. Przeprowadzone badania wykazały, że szata roślinna porastająca 

omawiany obszar jest w znacznym stopniu przekształcona (V faza antropizacji). Przeważają 

zbiorowiska roślinności półnaturalnej i antropogenicznej. Po blisko dwudziestu latach od 

zakończenia rekultywacji terenu po kopalni „Gacki” wyznaczony współczynnik waloryzacji,  

obliczony w odniesieniu do analizowanej powierzchni wyniósł 2,83 (III klasa waloryzacyjna). 

Przyczyną niskiej klasy było słabe zadrzewienie terenu i zdecydowana przewaga użytków o 

charakterze łąkowo-pastwiskowym. W wykonanych badaniach wykazałem, że przyrodnicze 

metody waloryzacji mogą być stosowane na terenach zrekultywowanych, szczególnie do 

oceny efektywności leśnego oraz wodnego kierunku rekultywacji i zagospodarowania 

terenów zdegradowanych [zał.4: B.2.11].  

Badania nad właściwościami i gospodarką wodną gleb terenów 

eksploatacyjnych górnictwa oparłem na obszernych analizach wybranych właściwości 

fizycznych i fizyko-wodnych podłoża glebowego. Badania prowadziłem na obszarze trzech 

kopalń węgla kamiennego: KWK „Szczygłowice” w Knurowie, KWK „Borynia-Ruch” w 

Jastrzębiu Zdroju oraz ZG „Janina” w Libiążu. Gospodarka wodna gleb, obok właściwości 

gleb i wielkości opadów atmosferycznych miała decydujące znaczenie dla rodzaju 

działalności rolniczej prowadzonej na badanych obszarach. Do wyznaczenia zakresów 

występowania poszczególnych typów i podtypów gospodarki wodnej gleb oraz tendencji ich 

zmian wykorzystałem metodę przekrojów poprzecznych. Materiałami wyjściowymi do 

wykreślenia przekrojów terenowych były mapy sytuacyjno-wysokościowe oraz mapy 

hydroizohips. Analiza uzyskanych wyników badań terenowych i laboratoryjnych, wykonane 

przekroje i mapy gospodarki wodnej gleb wskazały na hydrologiczną degradację gleb w 

postaci zawodnienia wodno-gruntowego. Stwierdziłem, że na rozmiar degradacji 

hydrologicznej wpływ wywierał również skład granulometryczny gleb. Wyniki badań pozwoliły 

mi na sformułowanie zależności pomiędzy składem granulometrycznym gleb, a ich 

podatnością na zawodnienia wodno-gruntowe. W badaniach wykazałem również że, 

aktualnie jedynie część użytków rolnych zachowało swoją pierwotną przydatność. Były to 

głównie tereny na których wystąpiły najmniej radykalne zmiany gospodarki wodnej. Na 

terenach pozostałych wystąpiło pogorszenie warunków wegetacji roślin, zmiany 

podstawowej przydatności uprawowej gleb oraz tendencje do zmian w kierunku słabszych 
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kompleksów przydatności rolniczej. Ponadto stwierdziłem, że na skutek wadliwej gospodarki 

wodnej gleb tych obszarów, zjawiskiem powszechnym jest transformacja użytkowania 

gruntów ornych na użytki zielone oraz powstawanie nieużytków rolniczych. W przypadku 

użytków zielonych degradacja hydrologiczna spowodowała ograniczenie pastwiskowego 

użytkowania gleby na rzecz łąkowego. Określenie procentowych wartości uszkodzeń 

hydrologicznych wykonałem w oparciu o równanie zaproponowane przez Trafas [Eckes i 

Żuławski 1985]. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na wykreślenie map uszkodzeń 

hydrologicznych gleb oraz ocenę skutków degradacji. Stwierdziłem duże zróżnicowanie 

obszarowe uszkodzeń gleb, silnie zależne od zakresu zmian gospodarki wodnej. 

Modyfikująco wpływały na nie również takie elementy jak poziom stosowanej agrotechniki 

czy też rozkład i ilość opadów atmosferycznych [zał.4: B.2.1, B.2.12, B.2.32]. W celu pełnej 

oceny właściwości wodnych gleb na badanych obszarach górniczych wyznaczyłem krzywe 

charakterystyki wodnej w komorach ciśnieniowych z porowatą płytą ceramiczną. 

Stwierdziłem, że niewielkie zróżnicowanie w uziarnieniu badanych powierzchni, wpłynęło na 

małe różnice we właściwościach wodnych analizowanych gleb. Ponadto wykazałem, że 

omawiane profile glebowe charakteryzują się niekorzystnymi właściwościami wodnymi, co w 

przyszłości może doprowadzić do znacznego nasilenia procesów zawodnień wodo-

gruntowych i eliminacji gleb z użytkowania rolniczego. Wyznaczone właściwości wodne 

stanowiły podstawę do prognozowania wielu niekorzystnych zjawisk lub zmian 

zachodzących w badanych środowiskach glebowych, tym bardziej, że w przypadku 

obszarów podlegających wpływom eksploatacji górnictwa węgla kamiennego, zdolność gleb 

do retencjonowania wody opadowej oraz przepuszczalność decydują w znacznym stopniu o 

rozmiarze i natężeniu degradacji hydrologicznej. Uzyskane wyniki badań były wstępem do 

opracowania map właściwości wodnych badanych gleb i opracowania wytycznych do 

rekultywacji biologicznej [zał.4: B.2.22, B.2.27]. Badania właściwości wodnych gleb 

prowadziłem również na obiekcie charakteryzującym się innym typem degradacji 

hydrologicznej - osuszeniem. Teren zlokalizowany był na obszarze podlegającym wpływom 

Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. Występowały tam gleby zdegradowane przez 

głębokie odwodnienie spowodowane działalnością górnictwa odkrywkowego. Wykonując 

badania terenowe i laboratoryjne wykazałem, że gleby te charakteryzowały się wadliwą 

gospodarką wodną i zatraciły pierwotne zdolności produkcyjne. Wyznaczone właściwości 

charakteryzowały badany obszar jako teren o niekorzystnych warunkach dla użytkowania 

rolniczego. Przyczyną takiego stanu rzeczy było przede wszystkim przesuszenie oraz 

nasilenie procesów mineralizacji masy organicznej w glebach hydrogenicznych. 

Stwierdziłem, że w przypadku zabiegów rekultywacyjnych zmierzających do przywrócenia 

badanemu obszarowi funkcji łąkowo-pastwiskowej należałoby bezwzględnie zaprojektować 

odpowiedni system nawadniający, który mógłby być oparty na wodzie z przepływającej obok 
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rzeki. Równocześnie wskazałem możliwość innego niż rolniczy rodzaj zagospodarowania 

omawianego terenu. Odpowiednie nawodnienie i zabiegi zagospodarowania w kierunku 

przyrodniczo-rekreacyjnym pozwoliłyby na stworzenie terenu ekologicznego o wysokich 

walorach estetycznych, tym bardziej że uzupełniłoby to krajobraz zdegradowany przez 

zwałowisko zewnętrzne KWB „Bełchatów” (górę Kamieńsk) [zał.4: B.2.4]. 

Kolejnym tematem badawczym była analiza zmienności wybranych właściwości 

gleb na terenach zdegradowanych. Gleby na terenach zdegradowanych charakteryzują 

się dużą zmiennością przestrzenną ich właściwości, na którą może wpływać cały szereg 

różnych czynników. Rzeczywista zmienność tych właściwości prawie zawsze nie jest liniowa. 

Dlatego też w prowadzonych badaniach poszukiwałem metod interpolacyjnych, które dają 

lepsze oszacowanie obliczanego parametru ze względu na wykorzystanie rozpoznanego 

charakteru zmienności. Jedną za takich metod jest geostatystyczny kriging. Badania 

prowadziłem na obszarach górnictwa węgla kamiennego oraz na wybranych osadnikach 

byłych KZS „Solvay” w Krakowie w oparciu o siatki pomiarowe wytyczone metodami 

geodezyjnymi, w których pobierano materiał do badań laboratoryjnych. W celu ilościowej 

oceny zależności przestrzennej badanych parametrów gleby wprowadziłem związek 

pomiędzy rozmieszczeniem punktów badawczych, a właściwościami gleby w tych punktach 

wyrażony za pomocą semiwariancji. Przestrzenną korelację rozkładu określiłem w postaci 

semiwariogramów empirycznych, które następnie opisałem przy pomocy funkcji 

matematycznych, tworząc semiwariogramy teoretyczne. Przeprowadzając analizę na 

obszarze górniczym KWK „Szczygłowice” w rejonie ulic Ligonia i Korfantego, stwierdziłem, 

że dla warstwy gleby o miąższości 0-25 cm, najbardziej zmienne obszarowo jest 

przewodnictwo elektryczne właściwe. Średnio zmienne: zawartość frakcji pylastej, zawartość 

części spławialnych oraz zawartość substancji organicznej. Najmniejszą zmienność 

posiadały: gęstość fazy stałej, gęstość objętościowa, odczyn w H2O oraz zawartości frakcji 

piasku. Analiza geostatystyczna pozwoliła mi również na wykreślenie map zmienności 

badanych właściwości gleb. W przypadku składu granulometrycznego mapy wskazywały na 

silny związek tej właściwości ze skałą macierzystą. Wykonane analizy zmienności 

przestrzennej wybranych właściwości gleb oraz wykreślone izolinie tej zmienności stanowiły 

podstawę do wyznaczenia granic obszarów najbardziej podatnych na degradację 

spowodowaną działalnością eksploatacyjną omawianej Kopalni [zał.4: B.2.14, B.2.16]. 

Innym obiektem na którym prowadziłem analizę zmienności wybranych właściwości gleb były 

zrekultywowane osadniki KZS „Solvay” w Krakowie. Początkowo badania prowadziłem na 

osadniku nr 22. Gleby nawiezione w wyniku rekultywacji technicznej zakwalifikowałem do 

działu antropogenicznych, rzędu industio i urbanoziemnych w typie: gleby antropogeniczne o 

niewykształconym profilu. Wykonując badania terenowe i laboratoryjne wykazałem, że na 

terenie osadnika przeważały gliny i iły. Wstępne analizy statystyczne pozwoliły mi na 
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stwierdzenie, że na badanym osadniku w warstwie gleby o miąższości 30 cm, najbardziej 

zmienne przestrzenie była zawartość substancji organicznej oraz skład granulometryczny. 

Duża zmienność składu granulometrycznego wynikała z faktu, że nawieziona ziemia 

pochodziła z różnych inwestycji budowlanych na terenie Krakowa. Kontynuując badania 

wykonałem pełną analizę zmienności przestrzennej składu granulometrycznego z 

wykorzystaniem metody krigingu. Wyznaczone semiwariogramy empiryczne dla 

poszczególnych frakcji charakteryzowały się nieregularnym kształtem, dlatego wyrównałem 

je modelem sferycznym. Wykonując analizy geostatystyczne wyznaczyłem również efekt 

samorodka, który wskazywał na istnienie zmienności systematycznej na odległości mniejszej 

niż odległość między punktami pomiarowymi. Stwierdziłem, że występowanie tego efektu 

związane jest głównie z dokładnością zastosowanej metody pomiarowej. Wyznaczyłem 

także zasięg semiwariogramów i limity korelacji przestrzennej dla poszczególnych frakcji 

granulometrycznych. W latach kolejnych rozszerzyłem badania na osadniki nr 21 do 25. 

Analiza uzyskanych wyników wskazywała, że średnia zawartość frakcji piasku wynosiła 

29,70%, frakcji pyłu 13,27%, natomiast średnia zawartość części spławianych 57,33%. 

Wykorzystując obliczone modele semiwariancji wykreśliłem mapy zmienności przestrzennej 

badanych parametrów. Cięcie izolinii dostosowano do wielkości błędu losowego – wariancji 

nuggetowej. Stwierdziłem, że wysoka wartość wariancji wpływała na większe wygładzanie 

rozkładu przestrzennego w interpolacji. Wykreślone mapy zmienności przestrzennej 

badanych właściwości nadkładu glebowego użytego do rekultywacji, uwzględniające 

wszystkie punkty pomiarowe potwierdziły wyniki uzyskane na etapie wstępnej analizy 

statystycznej oraz mogły być użyteczne w identyfikacji dodatkowych punktów pomiarowych, 

zwiększających dokładność estymacji badanych parametrów. Przeprowadzona 

równocześnie inwentaryzacji rozmieszczenia spontanicznej roślinności drzewiastej nie 

wskazywała na związek z analizowanymi statystycznie właściwościami nadkładu 

mineralnego  [zał.4: B.2.8, B.2.19, B.2.34, B.2.40].  

Wykonując badania i analizy geostatystyczną metodą krigingu stwierdziłem, że 

podczas obliczania podstawowych statystyk dla omawianych obszarów należy uwzględniać 

charakter zmienności przestrzennej właściwości gleb. Wykazałem również, że metoda 

krigingu może być wykorzystywana do wyznaczenia zmienności przestrzennej właściwości 

gleb na terenach zdegradowanych. Wiarygodność tej metody w dużej mierze uwarunkowana 

jest jednak formą semiwariogramu empirycznego i dopasowanym na tej podstawie 

semiwariogramem teoretycznym. W badaniach wykazałem również, że optymalizacja 

pomiarów pod kątem układu próbkowania i ich liczby w obrębie omawianych obiektów 

powinna być wynikiem rozpoznania zmienności danej właściwości z możliwym do 

zaakceptowania błędem wynikającym z pomiarów i obliczeń.    
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Analizę wpływu osadów ściekowych i dodatków organicznych na właściwości 

fizyczne i wodne wybranych odpadów przemysłowych prowadziłem od 2004 roku. 

Pierwszym z badanych materiałów był odpad posodowy pobrany z osadnika byłych KZS 

Solvay” w Krakowie, który został zmieszany z osadami ściekowymi pochodzącymi z 

oczyszczalni ścieków Kraków-Płaszów. Badania prowadzono w wazonach o objętości 125 

cm3 w ilości odpowiadającej 200 Mg s.m.·ha-1, w pięciu powtórzeniach, wyznaczając 

właściwości fizyczne i krzywe charakterystyki wodnej. Na podstawie wyznaczonych krzywych 

charakterystyki wodnej obliczono zawartość wody w warstwie 100 cm i względną zawartość 

wody łatwo dostępnej. W wyniku badań stwierdziłem, że dodatek osadów ściekowych do 

odpadów posodowych nie wpłynął na ich właściwości fizyczne: gęstość objętościową, 

gęstość fazy stałej i porowatość ogólną. Zwiększył natomiast nieznacznie zawartość wody 

łatwo dostępnej w odpadach. Jednocześnie spowodował zmniejszenie zawartości wody 

ogólnie dostępnej. Wartości współczynników przewodnictwa hydraulicznego w strefie 

nasyconej w funkcji zawartości wody w całym zakresie badanego odpadu znacznie 

zwiększyły się po dodaniu osadów ściekowych. Uzyskane wyniki wykazały, że dodatek 

osadów ściekowych znacznie poprawia właściwości wodne osadów posodowych. Kolejnymi 

badanymi materiałami były odpady hutnicze pobrane z osadników Huty im. Sendzimira w 

Krakowie (osadnik w Pleszowie), elektrociepłowniane pobrane z Elektrociepłowni Łęg w 

Krakowie (osadnik w Mogile) oraz elektrowniane z osadnika Przezchlebie koło Gliwic. Jako 

dodatek organiczny wykorzystano tak jak poprzednio osad ściekowy z oczyszczalni ścieków 

Kraków-Płaszów. W badaniach zastosowano analogiczną metodykę jak w przypadku odpadu 

posodowego. Stwierdzono, że dodatek osadów ściekowych wpływa na przebieg krzywej 

charakterystyki wodnej i właściwości retencyjne badanych odpadów. Największy wpływ 

zaobserwowano w przypadku odpadów hutniczych i elektrownianych. Wartości 

współczynnika przewodnictwa hydraulicznego w strefie nasyconej w funkcji zawartości wody 

wzrastały po dodaniu osadów ściekowych do odpadów hutniczych i elektrownianych, malały 

natomiast w przypadku odpadów z elektrociepłowni. W latach kolejnych badania rozszerzono 

o inne dodatki organiczne mieszane z odpadami. Były to: torf z torfowiska wysokiego 

„Wielkie Błoto” oraz obornik z gospodarstwa rolnego. Materiały odpadowe wymieszano z 

dodatkami organicznymi w następujących ilościach: torf 100  Mg·ha-1, obornik 50 Mg·ha-1. 

Stwierdziłem, że największymi zapasami wody łatwo dostępnej i ogólnie dostępnej w 

warstwie 100 cm oraz procentową zawartością tych wód charakteryzowały się odpady z 

elektrociepłowni i z elektrowni. Dodatek torfu i obornika do odpadów wywarł podobny wpływ 

na obliczane zapasy retencji. Powodował też zwiększenie zapasów wody w odpadach, z 

wyjątkiem odpadów posodowych. Osad ściekowy znacznie zwiększył zapasy retencji w 

odpadach hutniczych i w odpadach z elektrociepłowni. W odpadach posodowych i z 

elektrowni wpływ osadów ściekowych był odwrotny. Przeprowadziłem również badania 
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wpływu różnych dawek osadu ściekowego na właściwości wodne i fizyczne wymienionych 

wcześniej odpadów. Tym razem, osady ściekowe zmieszano w wazonach z odpadami 

przemysłowymi, w ilościach odpowiadających 100 i 200 Mg s.m.·ha-1. Stwierdziłem, że 

wielkość dawki osadu ściekowego wpłynęła na zmianę gęstości objętościowej i porowatości 

ogólnej. W przypadku odpadów hutniczych i z elektrociepłowni nastąpiło zmniejszenie ich 

wartości, a odpadów z elektrowni i chemicznych – zwiększenie. Wielkość dawki osadu 

ściekowego wpłynęła również na zmianę gęstości objętościowej i porowatości ogólnej. W 

przypadku odpadów hutniczych i z elektrociepłowni nastąpiło zmniejszenie ich wartości, a 

odpadów z elektrowni i chemicznych – zwiększenie. Wpływ ten był statystycznie istotny w 

przypadku odpadów hutniczych, z elektrowni i chemicznych. Zwiększenie dawki osadu 

ściekowego spowodowało również zwiększenie zapasu wody łatwo dostępnej we wszystkich 

badanych odpadach, przy czym w przypadku odpadów hutniczych i z elektrociepłowni wpływ 

ten był istotny statystycznie. Współczynniki przewodnictwa hydraulicznego w strefie 

nienasyconej wzrastały po zwiększeniu dawki osadu ściekowego we wszystkich badanych 

odpadach. W przypadku odpadów hutniczych, z elektrociepłowni i z elektrowni wpływ ten był 

istotny statystycznie [zał.4: B.2.9,B.2.15,B.2.18. B.2.23]. Przeprowadzone badania pozwoliły 

na stwierdzenie, że domieszka osadów ściekowych i różnych substancji organicznych do 

wybranych odpadów przemysłowych istotnie wpływa na zmianę ich niekorzystnych 

właściwości fizycznych i wodnych. Zainspirowało mnie to do poszukiwania dalszych 

rozwiązań, szczególnie dla odpadów powęglowych. Rozpocząłem badania nad substratem 

składającym się z różnych odpadów przemysłowych, który spełniałby wymagania jakościowe 

w zagospodarowaniu przyrodniczym terenów zdegradowanych. 

W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na znaczącą rolę mokradeł, a 

zwłaszcza torfowisk w środowisku przyrodniczym. Badania inwentaryzacyjne torfowisk na 

wybranych obszarach zachodniej Polski przeprowadzono wykorzystując dostępną 

literaturę, opracowania ewidencyjne oraz badania terenowe. Na terenie nadleśnictwa Torzym 

zinwentaryzowano 42 mokradła okresowe, oraz 66 torfowisk, głównie typu niskiego. Łączna 

powierzchnia zinwentaryzowanych torfowisk wynosiła 9,52 km2, dając wskaźnik zatorfienia 

β=4,40%. Badania szczegółowe wykonano dla dwóch torfowisk. Wykonując wiercenia 

wzdłuż wytyczonych w terenie profili scharakteryzowano budowę geologiczną. Wykazano, że 

występujący w warstwach dolnych osad wapienny w postaci gytii uszczelnia dno dawnych 

jezior, przyczyniając się w ten sposób do zabezpieczenia poziomu wody gruntowej przed 

nadmiernym obniżeniem w okresie letniej depresji. Kolejnym obiektem były torfowiska w 

byłym województwie lubuskim. Na tym terenie zinwentaryzowano 1947 torfowisk różnego 

typu. Wyznaczony wskaźnik zatorfienia terenu województwa wynosił β=3,3%. W badaniach 

obliczono również zasoby wodne, przyjmując współczynnik pojemności wodnej od 0,85 do 

0,95. Wyznaczone zasoby wynosiły przeszło 590 mln m3, co znacznie przekraczało  
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pojemność zbiornika wodnego w Solinie. Innym obszarem na którym zinwentaryzowano 

torfowiska było dorzecze rzeki Noteci. Wyznaczono 2878 torfowisk o łącznej powierzchni 

1000,2 km2, co dało wskaźnik zatorfienia na poziomie β=5,8%. Obliczone ogólne zasoby 

wodne złóż torfowych wynosiły 1559,85 mln m3. W wykonanych badaniach 

inwentaryzacyjnych wykazałem ponadto, że wszystkie badane torfowiska pełnią bardzo 

ważną funkcję hydrologiczną. Będąc pewnego rodzaju naturalnymi zbiornikami wodnymi, 

przyczyniają się do poprawy tzw. małej retencji wodnej. Są też naturalną formą krajobrazową 

wpływając dodatnio na estetykę krajobrazu. Pełnią również funkcję siedlisk rzadkich 

zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych, ułatwiają zwierzynie leśnej bytowanie oraz dostarczają 

niezbędnych składników pokarmowych. Pod względem ekologicznym są bardzo cenne i 

wszystkie powinny podlegać ochronie prawnej [zał.4: B.2.3, B.2.6, B.2.13]. 

Ludzka działalność to obecnie obok zmian klimatycznych podstawowy czynnik 

zagrażający terenom bagiennym na całym świecie. Główne zagrożenia to zabiegi 

odwadniające oraz eksploatacja złóż torfowych. Na negatywną działalność człowieka w 

sposób szczególny narażone są ekosystemy wrażliwe, do jakich niewątpliwie należą 

torfowiska typu wysokiego. Badania nad wpływem antropopresji na gleby torfowe 

prowadzono na torfowisku „Baligówka” w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Pierwszym z celów 

badań było określenie dynamiki wzrostu warstwy akrotelmowej. Teren badanego torfowiska 

był w przeszłości i jest obecnie silnie odwodniony w związku z eksploatacją torfu. Badania 

przeprowadzono metodą dendrologiczną według Korczagina [1960] i Piczugina [1967]. 

Wykazano, że mimo silnej antropopresji przyrost zarówno całej warstwy organicznej, jak i 

wydzielonej warstwy torfu charakteryzuje się średnią dynamiką wzrostu. Porównanie 

wyników otrzymanych na tym obiekcie z innymi uzyskanymi w tym regionie wykazały silny 

wpływ warunków hydrologicznych na dynamikę wzrostu warstwy akrotelmowej. Kolejnym 

celem prowadzonych badań była analiza stanu procesu torfotwórczego na tym torfowisku z 

wykorzystaniem metody kanadyjskiej Rochefort i in. [1997]. Wykazano, że na badanym 

obiekcie największym średnim stopniem pokrycia odznaczają się rośliny naczyniowe 

(49,9%), nieco mniejszym mchy torfowce (46,76%). Najmniejszy obszar, zaledwie 2,28%, 

zajmują tzw. pozostałe mchy. Stwierdzono również duże różnice w przebiegu procesu 

torfotwórczego w trzech wyróżnionych strefach badawczych. Najniższym stopniem pokrycia 

przez najważniejszą grupę roślin – mchy torfowce charakteryzowała się strefa 

poeksploatacyjna (31,28%). Ponadto stwierdziłem, że najlepsze warunki do rozwoju 

roślinności torfotwórczej panują w centralnej części kopuły, która zachowała stosunkowo 

naturalny charakter. Ostatnim z realizowanych tematów badawczych na torfowisku 

„Baligówka” było określenie zakresu i stopnia oddziaływania eksploatacji na zmiany szaty 

roślinnej torfowiska. Analizę przeprowadzono na podstawie 47 zdjęć fitosocjologicznych 

wykonanych metodą Braun–Blanqueta. Stwierdzono, że nadmierne przesuszenie oraz 
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pożary jakie miały miejsce na badanym obiekcie doprowadziły do zaniku wielu cennych 

gatunków roślin szczególnie z klasy Oxycocco-Sphagnetea. Ich miejsce zajęły gatunki 

należące do innych klas, takich jak Nardo-Callunetea oraz Molinio-Arrhenatheretea. Na 

podstawie analiz wykonanych badań wykazano, że podstawową przyczyną przesuszenia 

torfowiska „Baligówka”, oraz wymierania gatunków torfotwórczych jest intensywna 

eksploatacja oraz przeprowadzone w drugiej połowie XX wieku odwodnienie. W 

prowadzonych badaniach na torfowisku „Baligówka” stwierdzono również, że obniżenie 

poziomu wody prowadzi do przyśpieszonego rozkładu torfu, zmian właściwości fizycznych i 

chemicznych podłoża, a tym samym trofii siedliska. Pociągnęło to za sobą drastyczne 

zmiany w składzie gatunkowym zbiorowisk roślinnych [zał.4: B.2.31, B.2.36, B.2.37]. 

Ocena zagrożenia erozją wodną gleb w terenach górskich posiada duże 

znaczenie w takich obszarach naukowych jak: ochrona gleb, planowanie przestrzenne, 

scalanie gruntów, wycena wartości czy inżynieria środowiska. Istnieje wiele metod badania 

natężenia erozji. W ostatnich latach, wraz z rozwojem technik informatycznych, 

największego znaczenia nabierają metody modelowania oparte na parametrach 

pozyskanych z wykorzystaniem technik GIS. Prowadzone badania dotyczyły zastosowania 

modelu USLE w badaniach erozji wodnej w terenach górskich w zlewni potoku Mątny, 

Kasiczanka i Smuga. Zlewnie ta były użytkowane rolniczo. Ocenę zagrożenia erozją 

przeprowadzono za pomocą modelu USLE, a parametry wejściowe uzyskano z 

wykorzystaniem technik GIS. Obliczona łączna potencjalna wielkość rocznej straty gleby dla 

zlewni potoku Mątny wynosiła 1741,1 Mg, co w przeliczeniu na 1 ha dało średnią wartość dla 

całej zlewni 12,802 Mg. Klasyfikowało to badaną zlewnię jako średnio zagrożoną – IV klasa. 

W trakcie badań prowadzonych w zlewni potoku Kasińczanka, położonej w Beskidzie 

Makowskim dokonano przeglądu i porównania najbardziej znanych i najczęściej 

stosowanych metod do wyznaczania współczynnika K - erozyjności gleby do modelu USLE i 

jego modyfikacji. Do identyfikacji parametrów wejściowych modeli zastosowano metody GIS. 

Stwierdzono, że zastosowane modele dają bardzo różniące się wyniki, zarówno uśrednione 

dla całej zlewni jak i lokalnie w poszczególnych punktach badawczych. Badania prowadzone 

w zlewni potoku Smuga wykazały znaczne zróżnicowanie parametru LS - długości i spadku 

stoków w poszczególnych punktach na terenie zlewni. W każdej z badanych zlewni 

największe zagrożenie erozją wodną występowało na gruntach ornych, o dużych spadkach i 

niewłaściwym kierunku uprawy [zał.4: B.2.20, B.2.26, B.2.28]. W innych badania 

prowadzonych w zlewni potoku Mątny w Beskidzie Wyspowym, wyznaczono współczynnik 

wilgotności gleby, zdefiniowany jako stosunek objętościowej zawartości wody w dowolnym 

punkcie na stoku w stosunku do zawartości wody w punkcie bazowym, zlokalizowanym na 

wierzchowinie. Uzyskane wyniki porównano z wynikami oznaczeń empirycznych, 

przeprowadzonych w różnych warunkach wilgotności gleby modelem zaproponowanym 
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przez Svetlitchnyejgo i in. [2003]. Rozkład przestrzenny wilgotności gleby wyznaczono za 

pomocą metod geostytystycznych na podstawie pomiarów objętościowej zawartości wody 

wyznaczonej za pomocą urządzenia typu TDR HH2 w trzech okresach wilgotnościowych 

AMC (Antedescent Moisture Conditions). Analiza porównawcza wykazała dość słabe 

dopasowanie modelu do danych eksperymentalnych. Stwierdzono, że model 

zaproponowany przez Svetlitchnyejgo i in. [2003] wymaga dodatkowej analizy wpływu 

pozostałych czynników na kształtowanie się tego współczynnika. Kolejnym etapem badań 

była ocena ryzyka wystąpienia erozji wodnej powierzchniowej. Analizę przeprowadzono 

metodą Masoudi’ego i Pathwardhan’a [2006]. Grupując w klasy parametry fizjograficzne 

zlewni w zależności od granicznych wartości, a następnie w zależności od możliwości 

wystąpienia niekorzystnych zdarzeń w przyszłości, wyznaczono mapy obszarów 

przedstawiających procent ryzyka zagrożenia erozją. Parametry do modelu zostały w pełni 

zidentyfikowane w oparciu o techniki i bazy danych wchodzących w zakres technik GIS. 

Wykazano, że w analizowanej zlewni wartości prawdopodobieństwa wystąpienia erozji na 

ponad połowie badanego obszaru wyniosła poniżej 50%. W badaniach stwierdziłem również, 

że zastosowana metoda określania ryzyka erozji może stanowić szczegółowe uzupełnienie 

dotychczas szeroko stosowanej metody określenia erozji potencjalnej wg Józefaciuków 

[1992] [zał.4: B.2.35,B.2.38]. 

7. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust 2. ustawy z dnia 14 marca  

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i  

tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.). 

- tytuł osiągnięcia naukowego: jednotematyczny cykl publikacji naukowych, pt. „Analiza 

możliwości przyrodniczego zagospodarowania wybranych odpadów przemysłowych”. 

 

B.1.1. Klatka S., Boroń K., Ryczek  M. 2007. Wybrane właściwości odpadów  powęglowych  

KWK „Szczygłowice” w aspekcie możliwości ich rekultywacji i zagospodarowania  

przyrodniczego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. nr.33. Instytut Ochrony  

Środowiska. Warszawa. 82-86, (udział własny – 60 %) [4 pkt.]. 

Rola i udział habilitanta: opracowanie koncepcji badań, współudział w  

badaniach terenowych i laboratoryjnych, w analizie i w opracowaniu wyników oraz 

sformułowaniu wniosków i redakcji tekstu 

B.1.2.  Boroń K., Klatka S., Ryczek M., Zając E. 2010. Reclamation and cultivation of  

Cracow  soda plant decanters. w: Construction for Sustainable Environment. 

Sarsby&Meggyes, CRC Press Taylor & Francis Group, London, A Balkema.  

Monografia. 245-249, ISBN 978-0-415-56617-9, (udział własny – 40 %)  [6 pkt.].  
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Rola i udział habilitanta: współudział w opracowaniu koncepcji badań, współudział w  

badaniach terenowych i laboratoryjnych, w analizie i w opracowaniu wyników oraz 

formułowaniu wniosków i redakcji tekstu. 

B.1.3.  Boroń K., Ryczek M., Klatka S. 2011. Wpływ zasolenia na możliwości 

 zagospodarowania przyrodniczego osadników posodowych byłych Krakowskich  

Zakładów Sodowych „Solvay”. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych. PAN.  

z. 561. 35-40, (udział własny – 50 %)  [6 pkt.].  

Rola i udział habilitanta: współudział w badaniach terenowych i laboratoryjnych oraz  

w analizie i opracowaniu wyników, sformułowaniu wniosków, redakcji tekstu. 

B.1.4. Boroń, K., Klatka, S., Ryczek, M., Liszka, P. 2016. Kształtowanie się właściwości  

 fizycznych, fizykochemicznych i wodnych rekultywowanego i nierekultywowanego  

osadnika byłych Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay”. Acta Scientiarum 

Polonorum, Formatio Circumiectus, 15(3), 35–43, (udział własny – 50 %)  [10 pkt.].  

Rola i udział habilitanta: współudział w badaniach terenowych i laboratoryjnych oraz 

w analizie i opracowaniu wyników, sformułowaniu wniosków, redakcji tekstu. 

B.1.5. Klatka, S., Malec, M., Ryczek, M., Kruk, E., Zając, E. 2016.  Ocena zdolności  

retencyjnych wybranych odpadów przemysłowych Acta Scientiarum Polonorum, 

Formatio Circumiectus, 15(4), 53–60., (udział własny – 50 %) [10 pkt.].  

Rola i udział habilitanta: Opracowanie koncepcji badań, współudział w badaniach 

laboratoryjnych, współudział w analizie i w opracowaniu wyników oraz sformułowaniu 

wniosków. 

B.1.6. Halecki W., Klatka S. 2017. Translocation of trace elements from sewage sludge  

 amendments to plants in a reclaimed area. Bulletin of Environmental Contamination  

and Toxicology. (2017) 99: 239–243 (udział własny – 60 %)  [20 pkt.].  

Rola i udział habilitanta: Opracowanie metodyki badań, wykonanie badań terenowych  

i laboratoryjnych, współudział w analizie i w opracowaniu wyników oraz formułowanie 

 wniosków. 

B.1.7. Klatka S., Malec M., Kruk E.,  Ryczek M. 2017. Ocena możliwości przyrodniczego  

zagospodarowania odpadów powęglowych wykorzystywanych do niwelacji  

powierzchni. Acta Agrophysica. 24. 2, 253-262 (udział własny – 50 %)  [14 pkt.]. 

Rola i udział habilitanta: Opracowanie koncepcji badań, współudział w badaniach 

laboratoryjnych, współudział w analizie i w opracowaniu wyników oraz sformułowaniu 

wniosków. 
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B.1.8. Halecki W., Klatka S. 2018. Long term growth of crop plants on experimental plots  

created among slag heaps. Ecotoxicology and Environmental Safety. Volume 147, 

86-92. (udział własny – 60 %)  [30 pkt.] .  

Rola i udział habilitanta: Opracowanie koncepcji i metodyki badań, współudział 

wykonanie badań terenowych i laboratoryjnych, udział w analizie i w opracowaniu 

wyników oraz sformułowaniu wniosków. 

 

Cykl publikacji jednotematycznych obejmujące oryginalne, opublikowane prace twórcze 

według punktacji MNiSzW (do dnia 31 grudnia 2017r.) wynosi 100 pkt. Oświadczenia 

współautorów zamieszczono załączniku 7. 

 

7.1. Wstęp. 

Jednym z największych zagrożeń powierzchni ziemi jest degradacja, powodowana 

deponowaniem różnego rodzaju odpadów przemysłowych, a szczególnie pochodzących z 

górnictwa, hutnictwa i energetyki [Bell i Donnelly 2006, Sas-Nowosielska i in. 2010]. 

Gromadzone na składowiskach odpady ze względu na swoje pochodzenie mogą w różnym 

stopniu zagrażać środowisku przyrodniczemu [Jurczyk i Koc-Jurczyk 2014]. Racjonalna 

gospodarka odpadami przemysłowymi jest zaliczana do priorytetowych kierunków szeroko 

rozumianej ochrony środowiska. Ważnym etapem na drodze do całkowitego 

uporządkowania problemu racjonalnego zarządzania i gospodarowania odpadami w Polsce 

była Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. [Dz.U. 2013 poz. 21]. Ustawa ta określiła 

środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi wynikające z wytwarzania odpadów 

i gospodarowania nimi. W porównaniu z latami ubiegłymi ilość wytwarzanych odpadów 

przemysłowych w naszym kraju zdecydowanie maleje [Strzyszcz i Łukasik 2008]. Problemy z 

pozyskaniem nowych miejsc pod lokalizację składowisk zmuszają jednak do opracowywania 

nowych metod zagospodarowania odpadów [Gilewska 2006]. Rozwiązywanie problemu 

odpadów polega z jednej strony na poszukiwaniu metod ich zagospodarowania, a z drugiej 

metod rekultywacji ich składowisk. W roku 2014 w Polsce wytworzono 131,3 mln Mg 

odpadów innych niż komunalne. Głównym źródłem odpadów były podobnie jak w latach 

poprzednich: górnictwo i wydobywanie (ok. 53%), przetwórstwo przemysłowe (22%) oraz 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną (17%) [GUS 2015]. Fakt, że węgiel 

kamienny stanowi podstawowe paliwo energetyczne w Polsce sprawia, że ilość odpadów 

wytwarzanych przez sektor wydobywczy będzie nadal głównym i dominującym strumieniem 

odpadów przemysłowych. Według Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w 

Katowicach [2016] największą ilość odpadów przemysłowych w województwie śląskim, 

podobnie jak w latach poprzednich, wytworzyły zakłady prowadzące działalność w zakresie 

https://www.scopus.com/sourceid/25076?origin=recordpage
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górnictwa węgla kamiennego. Całkowita ilość odpadów zgromadzonych na składowiskach 

wyniosła – 477117,0 tys. Mg. Wśród nich dominują odpady powstające przy poszukiwaniu, 

wydobywaniu kopalin - kod 010102 oraz odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla - kod 

010481 [Baic i Witkowska-Kita 2011, Bojarska i Bzowski 2010]. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 

r. o odpadach wydobywczych [Dz. U. 2008 nr 138 poz. 865] określiła zasady wydobywania i 

składowania odpadów wydobywczych oraz procedury uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie 

takiej działalności. Zgodnie z Ustawą, każdy wytwórca odpadów został zobowiązany do 

stosowania takich sposobów poszukiwania i wydobywania rud i innych kopalin, które 

zapobiegną lub zminimalizują ilość odpadów oraz ograniczą ich negatywne oddziaływanie na 

środowisko a także zdrowie i życie ludzi. Badania skał płonnych i produkowanych na ich 

bazie kruszyw prowadzone przez Klojzy-Karczmarczyk i in. [2016b] wykazały, że znaczna 

część tych materiałów charakteryzuje się dobrymi parametrami fizykochemicznymi i może 

być wykorzystywana do bezpiecznej rekultywacji wyrobisk odkrywkowych. Mogą one również 

być wykorzystywane do budowy i remontu dróg lokalnych czy też w budownictwie 

hydrotechnicznym [Korban 2011]. Istnieje jednak wiele odpadów przemysłowych, które ze 

względu na właściwości fizyczne czy też fizykochemiczne nie mogą być zagospodarowane w 

taki sposób. W warunkach polskich sporadycznie wykorzystuje się odpady przemysłowe, np. 

energetyczne czy hutnicze, do rekultywacji składowisk innych odpadów, np. pogórniczych 

[Strzyszcz i Łukasik 2008]. Ponieważ odpady przemysłowe często charakteryzują się 

niekorzystnymi właściwościami wpływającymi na prawidłowy wzrost i rozwój roślin [Vega i in 

2006], na etapie ich przyrodniczego zagospodarowania należy zawsze przeprowadzić 

analizę chemiczną, określająca stężenie substancji szkodliwych, zwłaszcza metali ciężkich. 

Przeprowadzone badania stanowią podstawę do oceny możliwości rekultywacji biologicznej i 

doboru odpowiednich gatunków roślin do zagospodarowania przyrodniczego. Oznaczenie 

zawartości metali ciężkich w odpadach pozwala również na porównanie uzyskanych 

wyników z normami i wytycznymi branżowymi określającymi dopuszczalne stężenia tych 

pierwiastków. Jednym z aktów prawnych jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 

września 2002 ziemi [Dz.U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359] w sprawie standardów jakości gleby 

oraz standardów jakości ziemi. Innymi normatywami są Ramowe Wytyczne dla Rolnictwa, 

opracowane przez IUNG-PIB w Puławach [Kabata-Pendias i in. 1993], które klasyfikują gleby 

z punktu widzenia rolniczej przydatności w zależności od stopnia zawartości metali ciężkich. 

Badania zawartości metali ciężkich w odpadach pogórniczych prowadzili Spychalski [2007],  

Klojzy-Kaczmarczyk i in. [2016a], Xin i in. [2017]. Autorzy ci wskazują na przekroczenie norm 

w przypadku cynku, ołowiu miedzi, kadmu i niklu. Na składowiska odpadów przemysłowych 

niejednokrotnie wkracza roślinność samosiewna, inicjując procesy samorekultywacji. Jedną z 

roślin zielnych która często występuje na terenach pogórniczych jest trzcinnik piaskowy 

(Calamagrostis epigejos) [Zając i Zarzycki 2012]. W polskim prawodawstwie brak jest 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/6742379bf4f7343033510c3588595029
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normatywów dotyczących dopuszczalnego składu chemicznego roślin wprowadzanych w 

rekultywacji biologicznej. Do porównania uzyskanych wyników często przyjmuje się progowe 

zawartości metali śladowych dla płodów rolnych [Kabata-Pendias i in. 1993], czy też wartości 

graniczne podawane przez Curyło i in. [1985] i Gorlacha [1991]. W celu oceny stopnia 

mobilności metali ciężkich w roślinach wyznacza się współczynnik bioakumulacji – BAF, 

który odzwierciedla zdolność roślin do pobierania metali ciężkich zawartych podłożu oraz 

informuje o szybkości przemieszczania się ich z roztworu glebowego do części nadziemnych 

rośliny [Gorlach 1995, Ginocchio i Baker 2004]. Na terenach pogórniczych największą 

translokację kadmu i ołowiu dla Aeluropus littoralis stwierdził Rezvani i Zaefarian [2011]. 

Zgromadzone na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego odpady powęglowe 

początkowo charakteryzują się zwykle odczynem zasadowym, dotyczy to szczególnie 

warstw wierzchnich. Na skutek postępującego procesu wietrzenia pirytu oraz słabego 

zbuforowania powstających produktów wietrzenia odpady z czasem ulegają zakwaszeniu 

[Patrzałek i Nowińska 2013]. Większość roślin do optymalnego wzrostu i rozwoju wymaga 

odczynu obojętnego lub lekko kwaśnego. Zmienność odczynu w czasie wymusza 

konieczność monitorowania zmian tej właściwości w trakcie zagospodarowania 

przyrodniczego [Strzyszcz 2004]. Drugim bardzo ważnym wskaźnikiem jest przewodnictwo 

elektryczne właściwe, które jest miarą zasolenia. Jego podwyższone wartości są jednym z 

wielu czynników ograniczających prawidłowy wzrost i rozwój roślin [Munns i Tester 2008]. 

Nawet niewielkie zasolenie może wpływać na stan zdrowotny roślin, gdyż wraz ze wzrostem 

stężenia soli w podłożu jej szkodliwość wzrasta, powodując zmniejszenie dostępności wody 

dla roślin. Wzrost stężenia soli przejawia się rosnącym ciśnieniem osmotycznym, które 

utrzymuje wodę w roztworze glebowym. Potencjał roztworu glebowego staje się bardzo niski, 

co znacząco utrudnia pobieranie wody przez rośliny [Carillo i in. 2011]. Według Greszty i 

Murawskiego [1972] tereny rekultywacyjne odpadów pogórniczych początkowo 

charakteryzują się podwyższonym zasoleniem. Do oceny stopnia zasolenia odpadów 

powęglowych najczęściej stosuje się klasyfikację Jecksona [FAO 2006]. Na etapie oceny 

możliwości przyrodniczego zagospodarowania odpadów poprzemysłowych kluczowe jest 

również poznanie ich właściwości fizyko-wodnych. Właściwości te, obok zawartości metali 

ciężkich, determinują zakres niezbędnych prac w ramach rekultywacji technicznej i 

biologicznej. Według Szafrańskiego i in. [2011] brak wieloletnich badań właściwości wodnych 

gleb na terenach pogórniczych wpływa na małą skuteczność stosowanych zabiegów 

rekultywacyjnych.  

Podstawą do stworzenia odpowiedniego siedliska dla roślin w przyrodniczym 

zagospodarowaniu odpadów jest przygotowanie warunków do powstawania gleby [Góra 

1998]. Ponieważ składowiska odpadów najczęściej stanowią obszary bezglebowe 

podstawowym zabiegiem są procesy wzbogacenia podłoża w substancję organiczną. Można 
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do tego użyć osadów ściekowych, będących odpadem, powstającym w wyniku oczyszczania 

ścieków komunalnych. Stanowią one poważny problem zarówno dla samych oczyszczalni 

ścieków, jak i środowiska przyrodniczego. Osad ściekowy zawierający niskie poziomy metali 

ciężkich często wykorzystywany był w zabiegach rekultywacji biologicznej czy też w 

rolnictwie. Ponieważ osady są bogate w łatwo przyswajalne składniki nawozowe 

intensyfikują procesy glebotwórcze [Zayed i in., 1998, Li i in., 2007, Liang i in., 2011, 

Sekabira i in., 2011, Lima i in., 2016]. Właściwością osadów ściekowych, która przemawia za 

ich wykorzystaniem w rekultywacji biologicznej gruntów pogórniczych, jest również wysoka 

zawartość substancji organicznej [Ortiz i Alcaniz 2006]. Zarówno zawartość materii 

organicznej jak i nieorganicznej ma też związek z wiązaniem metali ciężkich w osadach 

ściekowych [Wilk i Gworek 2009]. Osady ściekowe mieszane z odpadami mają również 

wpływ na ich właściwości wodne i fizyczne [Oleszkiewicz 1998]. W Polsce do roku 2012 

osady ściekowe można było wykorzystywać w rolnictwie i zagospodarowaniu przyrodniczym 

terenów zdegradowanych, ponieważ korzystnie wpływały na poprawę właściwości podłoży 

[Fijałkowski i Kacprzak 2009, Krutysz-Hus i Chmura 2008,  Żukowska i in 2002, Singh i in., 

2011]. Obecnie przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych zostało znacznie 

ograniczone [Bień i in 2011]. Zgodnie z art. 96 ust. 4. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, od stycznia 2013 r. osady ściekowe, bez odpowiedniego przygotowania, nie 

mogą być wykorzystywane przyrodniczo [Błaszczyk i  Krzyśko-Łupicka. 2014]. Dodatkowo 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie 

kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów 

danego typu, nie mogą być one również składowane. Rygorystyczne kryteria związane z 

przyrodniczym wykorzystaniem osadów ściekowych wpłynęły na rozwój innowacyjnych 

technologii zagospodarowania tych odpadów [Błaszczyk i  Krzyśko-Łupicka 2014]. Jednym 

ze sposobów utylizacji osadów jest recykling organiczny. Na polskim rynku istnieje jednak 

niewiele technologii zaawansowanego przetwarzania osadów w produkty nawozowe 

[Grobelak i in 2016]. Przykładem mogą być nawozy np. „Biowap”, „OrCal”, „Gramed” czy też 

„Oskar”. W ich składzie osady ściekowe zajmują poważny udział. Prawne ograniczenie 

możliwości stosowania składowania osadów jako metody unieszkodliwiania odpadów 

spowodowało wzrost zainteresowania biologicznym przetwarzaniem w postaci 

kompostowania. Wytworzone substraty w postaci kompostu mogą zostać wykorzystane 

przyrodniczo do celów rekultywacyjnych [Porębska i Gworek 1999]. Odpady kierowane do 

kompostowania mogą jednak zawierać substancje, które są toksyczne. Wykorzystanie 

kompostu do zagospodarowania przyrodniczego terenów zdegradowanych może stanowić 

więc zagrożenie dla środowiska [Hadam i Obidoska 2009]. Wprowadzenie substratów 

organicznych do gleb zanieczyszczonych może jednak powodować zmniejszenie mobilności 

metali ciężkich [Wuana i Okieimen 2011, Grobelak i Napora 2015]. 
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Jednym z najbardziej uciążliwych odpadów, wytwarzanych w Polsce w dużych 

ilościach są odpady paleniskowe z elektrowni i elektrociepłowni. Podczas spalania 1 tony 

węgla powstaje od 100 do 400 kg popiołów i żużla. Znaczna ich część jest deponowana na 

składowiskach, które należą do obiektów nieprzyjaznych dla środowiska i trudnych do 

rekultywacji. Spowodowane jest to zasadowym odczynem, dużą ilością pierwiastków 

alkalicznych oraz brakiem dostępnych dla roślin form azotu i fosforu, a także słabymi 

właściwościami wodnymi [Antonkiewicz 2009]. Dodatkowo składowiska tych odpadów 

wymagają wielu działań mających na celu zabezpieczenie ich przed pyleniem oraz migracją 

metali ciężkich do podłoża  [Strzyszcz i Bzowski 1993, Kwiatkowska i in. 2006]. W Polsce 

powierzchnia składowisk odpadów paleniskowych wymagających przyrodniczego 

zagospodarowania wynosi ponad 4500 ha [Antonkiewicz 2009]. Jednym ze sposobów 

ograniczenia niekorzystnego oddziaływania odpadów paleniskowych na środowisko jest 

wprowadzenie na składowisko komunalnych osadów ściekowych. W przypadku 

przyrodniczego zagospodarowania powoduje to dostarczenie składników niezbędnych do 

życia dla roślin oraz mikroorganizmów, co prowadzi do powstania i ukształtowania szaty 

roślinnej [Gilewska i Przybyła 2001, Czyż i Kitczak 2007]. Odpady paleniskowe posiadają 

specyficzne właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Według niektórych autorów 

podwyższona zawartość metali ciężkich i innych toksycznych substancji eliminuje je z 

przyrodniczego zagospodarowania [Bzowska i in. 1997, Staisz i in. 2000, Kwiatkowska i in. 

2006]. Według innych autorów wykazują one jednak szereg korzystnych cech powodujących 

między innymi odkwaszanie podłoża i dostarczanie niezbędnych składników pokarmowych 

dla roślin [Góra 1987, Stankowski i in. 2006, Gibczyńska i in. 2007]. Popioły paleniskowe 

zawierają pewną ilość metali ciężkich, z reguły mniejszą niż komunalne osady ściekowe 

[Bahranowski i in. 1999, Quant 2000]. Wprowadzenie do wierzchniej warstwy terenu 

bezglebowego na składowisku odpadów paleniskowych odpowiedniej ilości komunalnego 

osadu ściekowego, stwarza warunki do powstania podłoża o właściwościach zbliżonych do 

gleby. Głównym celem tego rodzaju glebotwórczej rekultywacji jest między innymi 

ukształtowanie szaty roślinnej [Siuta i in. 1988, Siuta 1998, Pawluśkiewicz i Gutkowska 2005, 

Czyż i Kitczak 2007]. Badania prowadzone przez Obbarda [2001], Fytilie i Zabaniotou [2008] 

wykazały, że zastosowanie na takich składowiskach osadów ściekowych wpływa również na 

wzrost infiltracji, stabilność agregatów oraz pojemność wodną. Wymieszanie popiołów z 

osadami powoduje również wzrost odczynu wraz ze zwiększaniem się udziału popiołu 

[Antonkiewicz 2009]. Odczyn zasadowy znacznie ogranicza rozpuszczalność i migrację 

metali ciężkich [Satoshi i in. 1996, Maciejewska i Wrońska 2003]. Wskazuje to na możliwość 

wiązania metali ciężkich znajdujących się w osadach ściekowych, a tym samym ograniczenie 

ich dostępności dla roślin [Kucowski i in. 1997]. W Polsce przyrodnicze wykorzystanie 

odpadów elektrownianych i elektrociepłownianych do rekultywacji terenów zdegradowanych 
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chemicznie oraz przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych do rekultywacji składowisk 

popiołów paleniskowych jest zagadnieniem mało docenianym. Antonkiewicz [2009] 

stwierdził, że wzrost udziału mieszanin popiołowo-osadowych w glebie spowodowało wzrost 

pobierania Cr przez mieszankę traw, w przeciwieństwie do kukurydzy. Mieszanki popiołowo-

osadowe spowodowały również obniżenie pobierania Pb, Ni i Zn. Przyrodnicze 

wykorzystanie popiołów paleniskowych i komunalnych osadów ściekowych prowadzi do 

poprawy właściwości fizykochemicznych podłoży [Kalembasa i in. 2001]. Należy jednak 

precyzyjnie dozować dawki, gdyż nadmierna ilości osadów ściekowych dodana do popiołu 

paleniskowego może oddziaływać niekorzystnie na wzrost i rozwój roślin [Antonkiewicz 

2009].  

Jednym z zabiegów stosowanych na terenach zdegradowanych w ramach 

rekultywacji biologicznej jest fitostabilizacja i bioremediacja polegająca na wykorzystaniu 

roślin i różnych dodatków glebowych do fizycznej i fizykochemicznej stabilizacji gruntów 

[Mench i in  1998, Tsadilas 2001]. Zastosowanie tych zabiegów zmniejsza ryzyko włączenia 

metali ciężkich do łańcucha pokarmowego roślin [Grobelak i in 2013]. W procesach 

immobilizacji metali ciężkich często dochodzi do wymiany jonowej, co prowadzi do 

zmniejszania ilości metali bezpośrednio absorbowanych przez korzenie roślin [Park i in 

2011]. Tereny zdegradowane na ogół charakteryzują się słabym stopniem rozwoju 

roślinności, co przyczynia się do intensyfikacji procesów erozji i wymywania oraz może 

prowadzić do przemieszczania zanieczyszczeń do kolejnych elementów środowiska 

przyrodniczego [Pawłowski 2011]. W bioremediacji  wykorzystywana jest zdolność roślin do 

pobierania zanieczyszczeń przez organy nadziemne i podziemne oraz rozkładania 

ksenobiotyków w strefie ryzosferowej, czyli tzw. fitoremediacja.  W tych zabiegach 

wykorzystuje się naturalną zdolność niektórych gatunków roślin do akumulacji metali ciężkich 

[Salt i in. 1995; Susurla i in. 2002]. Niektóre gatunki roślin mogą zgromadzić 1-2% metali w 

tkankach tzw. hiperakumulatory, np. tobołki (Thlaspi sp.). Rośliny, które mają skutecznie 

akumulować metale ciężkie z podłoża powinny odznaczać się wieloma cechami. Przede 

wszystkim szybkim wzrostem, dużym plonem biomasy i łatwością jego zbioru oraz głębokim 

systemem korzeniowym [Gruca Królikowska, Wacławek 2006]. Rośliny najczęściej  

wykorzystywane są w procesie bioakumulacji należą do wielu rodzin. Wśród nich należy 

wymienić: krzyżowe (Cruciferae), trawy (Poaceae), motylkowate (Papilionacae), złożone 

(Asteraceae), wierzbowate (Salicaceae) oraz goździkowate (Caryophyllaceae). Technologie 

fitoekstrakcji metali ciężkich są ciągle jeszcze na etapie badań, doboru gatunków, elementów 

agrotechniki i metod późniejszego unieszkodliwienia niepożądanych substancji [Żurek 2009].  

Na terenach składowisk odpadów przemysłowych na etapie przyrodniczego 

zagospodarowania możliwe jest również stosowanie regulatorów wzrostu, na przykład kwasu 

giberelinowego (GA3), który wykazuje aktywność biologiczną hormonu roślinnego 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hormony_ro%C5%9Blinne
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(fitohormonu). Małe dawki GA3 nie wpływają w widoczny sposób na wzrost roślin oraz 

przebieg faz rozwojowych, poprawiają jednak ich wygląd [Whipker i in. 1997]. Piskornik i 

Piskornik [1995] wykazali, że stosowanie kwasu giberelinowego polepszało jakość kwiatów 

zawilca wieńcowatego. Opryskiwanie kwasem giberelinowym roślin inicjuje wzrost pędów 

kwiatowych oraz przyspiesza kwitnienie i zwiększa liczbę kwiatów [Thomas i in. 1983, Nowak 

2000]. Badania prowadzone przez Schroeter-Zakrzewską i Janowską [2007] wykazały, że u 

niecierpka nowogwinejskiego stosowanie kwasu giberelinowego wpłynęło niekorzystnie na 

wygląd roślin i powodował zmniejszenie się wartości indeksu zazielenienia liści. Wyniki 

badań nad wpływem hormonów roślinnych na rozwój roślin testowych nie zawsze są 

jednoznaczne, sugerują jednak możliwość stosowania tej metody w zaprawianiu roślin 

przeznaczonych do wysadzenia [Dobrowolska i in. 2004]. 

Od niedawna stosuje się również nowatorskie technologie w zakresie przetwarzania 

odpadów, które pozwalają na stworzenie nowego produktu na bazie kilku odpadów. Produkty 

te nie są już klasyfikowane jako odpady ponieważ posiadają całkowicie odmienne 

właściwości z jednoczesnym pozytywnym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze. 

Rozwój tych technologii wiąże się z powstawaniem nowych produktów i ich zastosowań, 

neutralizacją szkodliwych substancji oraz zmniejszaniem ilości odpadów na składowiskach 

[Frąś i in 2017]. Proces produkcji takich substratów jest więc działaniem ograniczającym 

ilość odpadów w środowisku, co jest zgodne z racjonalną gospodarką odpadami oraz 

założeniami ochrony środowiska [Kugiel i Piekło 2012].  

 

 

 

Monotematyczny cykl publikacji zawiera wyniki badań, które omówiono w wyodrębnionych 

dwóch następujących problemach badawczych: 

- wpływ właściwości fizycznych, fizykochemicznych i wodnych wybranych odpadów  

przemysłowych na możliwość ich przyrodniczego zagospodarowania [zał.4: 

B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.1.5, B.1.7], 

- możliwości wykorzystania substratu glebowego powstałego z różnych odpadów  

przemysłowych jako podłoża dla roślin w zagospodarowaniu przyrodniczym 

terenów zdegradowanych [zał.4: B.1.6, B.1.8]. 
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7.2. Materiały i metody badań. 

Rozwiązanie pierwszego problemu badawczego wymagało przeprowadzenia 

kompleksowych badań terenowych i laboratoryjnych wybranych odpadów przemysłowych. 

Wszystkie badania wykonałem zgodnie z procedurami stosowanymi w ocenie gruntów 

podlegających rekultywacji oraz metodami standardowo stosowanymi w gleboznawstwie 

[Namiernik i in. 1995, Mocek i in 1997]. Początkowo prowadziłem badania wybranych 

właściwości odpadów powęglowych Kopalni Węgla Kamiennego „Szczygłowice” na 

obszarach zwałowisk pogórniczych o łącznej powierzchni ok. 150 ha. W ramach badań 

terenowych po wstępnym rozpoznaniu pobrano próbki do badań laboratoryjnych i oznaczono 

odczyn, przewodnictwo elektryczne właściwe oraz zawartość wybranych metali ciężkich. 

Oznaczenie odczynu wykonano metodą potencjometryczną natomiast przewodnictwo 

elektryczne właściwe wyznaczono metodą konduktometryczną. Biorąc po uwagę zagrożenia 

dla środowiska przyrodniczego, które mogą być związane z podwyższoną zawartością metali 

ciężkich, w ramach badań oznaczono zawartości: Chromu (Cr), Cynku (Zn), Kadmu (Cd), 

Miedzi (Cu), Niklu (Ni) i Ołowiu (Pb). Do wyznaczenia zawartości poszczególnych 

pierwiastków przyjęto metodę trawienia mieszaniną stężonego kwasu azotowego i 

nadchlorowego na gorąco [Mocek i in. 2000]. Oznaczenia zawartości badanych pierwiastków 

wykonano metodą ICP-AES za pomocą spektrometru emisyjnego ICP-AES JY-238 Ultrace. 

Uzyskane wyniki porównano z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi oraz naturalną 

zawartością omawianych metali w glebach okolic Szczygłowic [Lis i Pasieczna 1995] [zał.4: 

B.1.1].   

Po upływie dziesięciu lat od rozpoczęcia badań na składowiskach KWK 

„Szczygłowice” przeprowadziłem ocenę możliwości przyrodniczego zagospodarowania 

odpadów powęglowych zgromadzonych na jednym z wcześniej omawianych obiektów. Na 

powierzchni badanego składowiska wykonano już zabiegi rekultywacji technicznej 

polegającej na niwelacji z właściwym przemieszczeniem zdeponowanych odpadów. 

Ponieważ tereny te stanowiły uprzednio obszary rolnicze, z tego powodu podlegały Ustawie 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych [Dz. U. 1995 nr 16 poz. 78 z póź. zm]. Ustawa ta 

wyznaczyła zasadniczą podstawę prawną przyszłych prac rekultywacyjnych, które powinny 

przebiegać w kierunku przyrodniczego zagospodarowania. W warunkach terenowych 

oznaczono infiltrację metodą podwójnych pierścieni FAO [1971], natomiast w laboratorium 

odczyn i przewodnictwo elektryczne właściwe. Wyznaczono również zawartość metali 

ciężkich w odpadach powęglowych. Uzyskane wyniki tak jak poprzednio porównano z 

dopuszczalnymi stężeniami metali ciężkich według aktów prawnych oraz z Ramowymi 

Wytycznymi dla Rolnictwa, opracowanymi przez IUNG-PIB w Puławach [Kabata-Pendias i in. 

1993]. Równocześnie wykonałem badania zawartości metali ciężkich w materiale roślinnym 

porastającym składowisko. W celu oceny stopnia i mobilności metali ciężkich w badanych 
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roślinach wyznaczyłem współczynniki bioakumulacji – BAF. Analizę uzyskanych wyników dla 

roślin porastających składowisko przeprowadzono w porównaniu do progowych zawartości 

metali śladowych dla płodów rolnych [Kabata-Pendias i in. 1993] [zał.4: B.1.7].  

Na etapie oceny możliwości zagospodarowania odpadów przemysłowych kluczowe 

jest poznanie ich właściwości fizyko-wodnych. Właściwości te, obok zawartości metali 

ciężkich, determinują zakres niezbędnych prac w ramach rekultywacji biologicznej. 

Badaniami zdolności retencyjnej objęto dwa rodzaje materiałów powęglowych oraz cztery 

inne odpady: elektrowniane, elektrociepłowniane, hutnicze i posodowe. Pierwszy odpad 

powęglowy stanowił materiał pochodzący z flotacyjnego wzbogacania węgla Kopalni Węgla 

Kamiennego „Szczygłowice” w Knurowie. Drugim materiałem były muły węglowe, 

popłuczkowe przetworzone w łatwo transportowalny granulat. Badane odpady powęglowe 

poddawane są odzyskowi oraz częściowo są wykorzystywane do rekultywacji terenów 

zdegradowanych eksploatacją górniczą. Próbki do badań laboratoryjnych pobrano na 

obszarze zwałowisk pogórniczych Kopalni „Szczygłowice” w Knurowie oraz pozyskano na 

terenie zakładu przeróbczego odpadów pogórniczych w Zabrzu. Pozostałe materiały 

stanowiły: odpady elektrowniane z osadnika odpadów w Przechlebiu koło Gliwic, odpady 

elektrociepłowniane z osadnika w Mogile - Elektrociepłowni Łęg w Krakowie, odpady 

hutnicze z osadnika Huty Sendzimira w Krakowie-Pleszowie oraz odpady posodowe z 

osadnika odpadów byłych Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay”. W ramach badań 

laboratoryjnych wyznaczono: wybrane właściwości fizyczne, współczynnik filtracji oraz 

krzywe charakterystyki wodnej. Współczynniki filtracji zostały oznaczone w laboratorium 

metodą spadku ciśnienia w aparacie opartym o prawo Darcy, z regulowaną wysokością 

ciśnienia wody i elektronicznym odczytem objętości wody. Krzywe wodnej retencyjności 

zostały oznaczone w aparacie Richardsa (w komorach nisko ciśnieniowych) [Kowalik 1972] 

oraz sparametryzowane do równania van Genuchtena [Wösten i Van Genuchten 1988] 

[zał.4: B1.5]. 

Ocenę wpływu wybranych właściwości odpadów chemicznych byłych Krakowskich 

Zakładów Sodowych „Solvay” na możliwość ich przyrodniczego zagospodarowania 

poprzedziłem inwentaryzacją i charakterystyką zdeponowanych odpadów oraz oceną 

aktualnego stanu roślinności na wydzielonych kompleksach osadników. Na podstawie 

wstępnych analiz stwierdziłem, że największy wpływ na prawidłowy wzrost i rozwój roślin 

wywierają właściwości fizykochemiczne podłoża, w tym przewodnictwo elektryczne właściwe, 

które jest miarą zasolenia. Biorąc pod uwagę fakt, że nadmierne zasolenie jest czynnikiem 

ograniczającym rozwój roślin i decyduje o doborze gatunków drzew, krzewów i mieszanek 

traw w zagospodarowaniu przyrodniczym wykonywałem na przestrzeni lat 1996-2010 

szczegółowe badania zmiany tej właściwości w profilu nierekultywowanego osadnika nr 18. 

Zasolenie podłoża oznaczono metodą konduktometryczną, podającą sumę stężeń różnych 
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jonów na podstawie przewodnictwa elektrycznego właściwego zawiesiny wodnej 

sporządzonej z materiału odpadowego osadnika zgodnie z metodyką podaną przez 

Nowosielskiego [1974]. Uzupełnieniem badań była wykonana analiza porównawcza, zmian 

właściwości fizycznych, fizykochemicznych i wodnych istotnych z punktu widzenia 

rekultywacji przyrodniczej, spowodowanych przykryciem wybranych osadników 

trzydziestocentymetrową warstwą nadkładu mineralnego. Dla wykazania zmian analizowano 

osadnik nierekultywowany (nr 18) i rekultywowany (nr 23). Wyznaczenie badanych 

właściwości przeprowadzono metodami standardowo stosowanymi w gleboznawstwie [zał.4: 

B 1.2, B. 1.3, B.1.4].  

W ramach drugiego problemu badawczego oceniono możliwości wykorzystania 

substratu glebowego powstałego z różnych odpadów przemysłowych jako podłoża dla roślin 

w zagospodarowaniu przyrodniczym terenów zdegradowanych. Badania prowadziłem na 

wegetacyjnym poletku doświadczalnym w Zabrzu. Badany substrat (Carbocrash) 

produkowany jest na bazie pogórniczego kamienia łamanego o określonej frakcji 

pochodzącego z procesu odzysku odpadów wydobywczych (20%). W jego skład wchodzą 

również osady ściekowe (35%), muł powęglowy (20%) oraz popiół paleniskowy z 

elektrociepłowni (15%). Badania prowadzone były w latach 2010-2015. Całkowite wymiary 

poletek wynosiły 21 x 18 m, natomiast wymiary pojedynczego poletka 7 x 6 m. 

Doświadczenie wegetacyjne składało się z 9 kwater. Poletka doświadczalne założone były 

na podbudowie z kamienia łamanego o frakcji 40-63 mm stanowiącego warstwę 

odwadniającą. Na powierzchni warstwą o średniej miąższości 50 cm położony był substrat 

glebowy. Postawiona teza badawcza, że badany materiał może być wykorzystywany jako 

podłoże dla roślin w zagospodarowaniu przyrodniczym spowodowało wprowadzenie na 

wegetacyjne poletka doświadczalne bezpośrednio gatunków roślin stosowanych w 

rekultywacji biologicznej oraz wykorzystywanych produkcyjne (produkcja biopaliw, biomasy). 

Na poletkach nr 7, 8, 9 w poszczególnych latach wysiewano różne gatunki roślin w ramach 

płodozmianu rekultywacyjnego. W górnym pasie poletek wysadzono gatunki drzew i 

krzewów najczęściej stosowanych w zagospodarowaniu przyrodniczym terenów 

zdegradowanych. W każdym z badanych lat określano dynamikę wzrostu i rozwoju roślin, 

plony biomasy oraz prowadzono prace agrotechniczne. Próbki materiału do badań 

laboratoryjnych pobierano z każdego poletka losowo w kilku miejscach. Oznaczano: skład 

granulometryczny, gęstość fazy stałej, właściwości fizyko-wodne, odczyn i przewodnictwo 

elektryczne właściwe, pojemność kompleksu sorpcyjnego, zawartości metali ciężkich w 

substracie i materiale roślinnym, zawartość mikro i makroelementów stanowiących składniki 

pokarmowe dla roślin. Oznaczenia zawartości metali ciężkich wykonano analogiczną metodą 

jak we wcześniejszych badaniach. Mineralizację materiału wodą królewską wykonano 

zgodnie z normą międzynarodową ISO-11466: Jakość gleby – ekstrakcja metali śladowych 
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rozpuszczalnych w wodzie królewskiej. Przeprowadzono również ocenę fitotoksyczności 

badanego substratu w oparciu o współczynnik bioakumulacji (BAF). Dodatkowo oznaczono 

zawartości naturalnych substancji radioaktywnych. Uzyskane wyniki badań opracowano 

statystycznie z wykorzystaniem jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA), analizy 

korespondencji z wpływem trendu (DCA) oraz  z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy 

korespondencji kanonicznej (CCA).  

Prowadzone badania uzupełniono laboratoryjnym, wazonowym doświadczeniem 

wegetacyjnym nad wpływem kwasu giberelinowego na wzrost i rozwój rośliny testowej na 

badanym podłożu w układzie kompletnej randomizacji. Rośliną doświadczalną była fasola 

zwyczajna - odmiana „Basta” [zał.4: B 1.6, B. 1.8].  

 

7.3. Wyniki badań. 

W pierwszym z wymienionych problemów badawczych dokonałem analizy wpływu 

właściwości fizycznych, fizykochemicznych i wodnych wybranych odpadów przemysłowych 

na możliwość ich przyrodniczego zagospodarowania. W rekultywacji biologicznej odczyn 

podłoża wywiera bezpośredni wpływ na wzrost, rozwój i plonowanie roślin. Badając odpady 

powęglowe Kopalni Węgla Kamiennego „Szczygłowice” stwierdziłem, że charakteryzowały 

się one odczynem optymalnym dla większości roślin uprawnych i stosowanych w 

zagospodarowaniu przyrodniczym. Odczyn charakteryzowała jednak pewna zmienność. 

Zmienność ta była efektem zmienności mineralogicznej i różnej podatności na procesy 

wietrzenia. Wyznaczone wartości przewodnictwa elektrycznego właściwego przekroczyły 

uznawane za krytyczne dla gleb nienawadnianych. Przekroczenie tych wartości związane 

było z dużą zawartością chlorków. Wartości współczynników filtracji mieściły się w zakresie 

typowym dla skał od bardzo dobrej do średniej przepuszczalności i wskazywały na brak 

kolmatacji w wierzchnich warstwach. W przypadku odpadów sektora wydobywczego 

górnictwa węgla kamiennego zawartość poszczególnych metali ciężkich ma duże znaczenie 

dla przewidywania potencjalnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. W latach 

późniejszych znalazło to odzwierciedlenie w Rozporządzeniu, które umożliwia klasyfikację 

odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych [Dz.U. z 2011 r. Nr 175, poz. 1048]. 

Wyznaczona średnia zawartość metali ciężkich wynosiła w kolejności malejącej: 89,10 

mg·kg-1 (Zn) > 46,00 mg·kg-1 (Cu) > 38,22 mg·kg-1 (Ni) > 32,00 mg·kg-1 (Pb) > 9,96 mg·kg-1 

(Cr) > 0,09 mg·kg-1 (Cd). Występujące różnice mogły wynikać z różnych miejsc pochodzenia 

materiału zdeponowanego na terenach rekultywacyjnych i naturalnej zawartości metali. 

Analizując uzyskane wyniki stwierdziłem, że materiały powęglowe na zwałowiskach 

charakteryzują się porównywalną zawartością metali ciężkich do gleb mineralnych okolic 

Kopalni oraz spełniają warunki dopuszczalne dla grupy „B” [Dz.U. 2002 nr 165, poz. 1359]. 

Prowadząc badania wykazałem również, że omawiane materiały odpadowe mogą być 
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wykorzystywane jako podłoże dla roślin przy zagospodarowaniu przyrodniczym. Pewnym 

zagrożeniem może być podwyższona wartość zasolenia. Ponadto stwierdziłem, że zdolności 

glebotwórcze odpadów powinny być dodatkowo wspomagane na etapie rekultywacji poprzez 

stosowanie odpowiednich dodatków ulepszających (np. humus, osady ściekowe, torf, itp.) i 

pełnej agrotechniki [zał.4: B.1.1].   

 W badania przeprowadzonych po upływie dziesięciu lat na jednym ze składowisk 

KWK „Szczygłowice” wykazałem, że odczyn materiałów powęglowych jest lekko zasadowy i 

zarazem korzystny dla rozwoju większości roślin stosowanych w zagospodarowaniu 

przyrodniczym odpadów. W kolejnych latach może jednak ulec zmianie w kierunku 

kwaśnego, dlatego należy prowadzić pełny monitoring tej właściwości. Wyznaczone wartości 

przewodnictwa elektrycznego właściwego odpowiadały glebom lekko zasolonym, co 

potwierdziło wpływ opadów atmosferycznych na proces przemywania odpadów 

powęglowych. Współczynniki infiltracji kwalifikowały materiał do średnio dużej klasy infiltracji 

ustalonej. Wartości te mieściły się w zakresie typowym dla skał powęglowych. Stwierdziłem, 

że poziom zawartości metali ciężkich badanych odpadów przekraczał w przypadku cynku, 

ołowiu miedzi, kadmu i niklu średnie zawartości dla gleb Polski oraz, że zawartości 

pierwiastków śladowych były zbliżone do zawartości w okolicznych glebach. Uzyskane 

wyniki pozwoliły zakwalifikować badane materiały do grupy stanowiącej tereny przemysłowe, 

użytki kopalne oraz tereny komunikacyjne [Dz.U. 02.165.1359. 2002]. Spełnienie tych norm 

wskazało na możliwości wykorzystania omawianych odpadów powęglowych jako podłoża dla 

roślin. Z kolei porównanie z Ramowymi Wytycznymi dla Rolnictwa, wykazało, że na 

omawianych odpadach mogą być uprawiane wszystkie rośliny uprawy polowej z 

ograniczeniem warzyw przeznaczonych na przetwory i do bezpośredniej konsumpcji dla 

dzieci. Analiza zawartości metali ciężkich w materiale roślinnym pobranym ze składowiska 

oraz ocena stopnia ich mobilności wykazała, że rośliny na ogół łatwiej akumulowały cynk, 

kadm niż miedź, chrom czy ołów. Oceniając poziom akumulacji metali ciężkich w roślinach 

na podstawie współczynnika bioakumulacji, stwierdziłem, że stopień ten jest niski, co 

wskazuje na brak fitotoksyczności badanych odpadów powęglowych. Prowadząc badania 

właściwości fizykochemicznych i zawartości metali ciężkich w materiale i roślinach 

porastających składowisko wykazałem, że odpady powęglowe tam zgromadzone mogą być 

wykorzystywane jako podłoże dla roślin w zagospodarowaniu przyrodniczym [zał.4: B.1.7]. 

Wpływ właściwości odpadów przemysłowych na możliwość ich przyrodniczego 

zagospodarowania badałem również na obszarze osadników byłych KZS „Solvay” w 

Krakowie. Grupując osadniki w trzy kompleksy wyznaczyłem powierzchnię, wysokość 

osadników oraz czas zakończenia ich eksploatacji. Scharakteryzowałem także rodzaj 

opadów zdeponowanych na każdym z badanych kompleksów oraz technologię powstawania 

stawów osadowych. Prowadząc inwentaryzację terenową omówiłem rodzaj i zakres 
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zastosowanych w ramach rekultywacji technicznej zabiegów oraz oceniłem aktualny stan 

przyrodniczego zagospodarowania osadników. Na podstawie badań i literatury stwierdziłem, 

że gęstość objętościowa warstw nawiezionej ziemi na zrekultywowanych osadnikach była 

zbliżona do wartości średnich spotykanych w większości gleb mineralnych. Wartości 

odczynu w wierzchnich warstwach były zbliżone do obojętnego, aby w miarę przesuwania 

się w dół profilu osiągać wartości silnie alkaliczne. Ponadto stwierdziłem, że podobną 

prawidłowością charakteryzuje się przewodnictwo elektryczne właściwe. Nawiezioną 

warstwę cechowało przewodnictwo elektryczne właściwe - średnio 1,15 mS·cm1. W osadzie 

pod nawiezioną warstwą przewodnictwo nagle wzrastało i osiągało wartości 

ponadnormatywne dla roślin. Wysokie wartości przewodnictwa elektrolitycznego związane 

były z charakterem materiału odpadowego, który posiada duże stężenie toksycznych soli. W 

wyniku prowadzonych badań terenowych stwierdziłem, że na terenie osadników KZS 

„Solvay” po przeszło 10 latach od zakończenia rekultywacji rozwinęła się specyficzna szata 

roślinna. Zidentyfikowano występowanie halofitów oraz wielu gatunków samosiewnych drzew 

i krzewów. Wyjątek stanowił osadnik nr 18, który podlegał procesowi samorekultywacji i był 

niemal całkowicie pokryty samosiewkami brzozy. Biorąc pod uwagę plany przeznaczenia 

osadników byłych KZS „Solvay” na cele rekreacyjne stwierdziłem, że nawieziona w wyniku 

rekultywacji warstwa ziemi nie do końca polepszyła warunki wegetacyjne dla roślin. Jednym 

z powodów była zbyt mała miąższość nadkładu [zał.4: B.1.2]. 

Stwierdzony fakt spontanicznego rozwoju drzew na osadniku nierekultywowanym nr 

18, zainspirował mnie do zbadania procesu obniżenia się zasolenia odpadów posodowych w 

czasie. Zjawisko to spowodowane było przemieszczaniem się soli rozpuszczalnych 

znajdujących się w osadzie. Czynnikiem rozpuszczającym sole i transportującym je w głąb 

osadnika była głównie woda opadowa. W prowadzonych badaniach założyłem, że w 

przeciwieństwie do osadników rekultywowowanych izolacyjną warstwą glebową o ciężkim 

składzie granulometryczny, na osadniku nierekultywowanym proces przemywania mógł być 

bardziej intensywny. Ostatni rzut odpadów na osadniki KZS „Solvay” wykonany został w 

1990 roku. Badania prowadzone w 1996 roku wykazały, że po sześciu latach od 

zdeponowania osadów wartości przewodnictwa elektrycznego właściwego na osadniku 

nierekultywowanym zmalały w sposób istotny. Stwierdziłem, że w kolejnych latach tendencja 

spadkowa utrzymywała się na zbliżonym poziomie. Malejący charakter zmian przypisano 

procesowi przemywania odpadów opadami atmosferycznymi. W badaniach wykazałem, że 

pomimo upływu 20 lat w roku 2010, na głębokości 75 cm wartość przewodnictwa 

elektrycznego właściwego nie uległa zmianie i wynosiła od 5,60 mS·cm1 do 6,82 mS·cm1. Dla 

większości roślin wrażliwych na zasolenie, graniczną wartością przewodnictwa elektrycznego 

jest 2,0 mS·cm1. Jeżeli zaś przewodnictwo przekracza 3,0 mS·cm1 obserwuje się objawy 

ostrego zatrucia nawet u roślin odpornych na zasolenie. Wykonane badania pozwoliły mi na 
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wyznaczenie trzech zakresów przewodnictwa elektrycznego właściwego odnośnie tolerancji 

roślin na zasolenie, które umożliwiają dobór gatunków do zagospodarowania przyrodniczego 

osadników. Pierwszą jest wartość PG – przewodnictwo graniczne - odpowiadające wartości 

1,0 mS·cm1, kolejnymi PK – przewodnictwo krytyczne – odpowiadająca wartości 2,0 mS·cm1 

i PT – przewodnictwo toksyczne – odpowiadające wartości 3,0 mS·cm1. Wyznaczone 

wykresy zmian przewodnictwa elektrycznego właściwego w profilu badanego osadnika na 

przestrzeni lat wskazały, że granice poszczególnych zakresów zdecydowanie 

przemieszczały się w dół. Na podstawie analizy wyników i zaproponowanych kryteriów oceny 

zasolenia opracowałem wytyczne dotyczące rekultywacji biologicznej osadników byłych KZS 

„Solvay”. W przypadku, gdy wartość PK osiąga głębokość 20 cm w profilu podłoża, na tym 

terenie można wysiewać mieszanki traw i roślin motylkowych odpornych na niekorzystne 

warunki  środowiska glebowego, w tym zasolenie. Przy wartości PK osiągającej głębokość 

rzędu 50 cm, na teren można wprowadzać krzewy i odporne na zasolenie gatunki drzew o 

płytkim systemie korzeniowym. Całkowitym brakiem przeciwwskazań w zagospodarowaniu 

przyrodniczym jest osiągnięcie w badanym profilu wartości PG na głębokości 150 cm. Na 

podstawie zaproponowanych wartości charakteryzujących przewodnictwo elektryczne 

oceniłem również aktualny stan osadnika nie poddanego zabiegom rekultywacji technicznej. 

Wykazałem, że wartość PK osiągnięta została na głębokości 53 cm, co wskazywało na 

możliwość wprowadzenia w zagospodarowaniu przyrodniczym mieszanek trawiastych i 

motylkowych, płytko korzeniących się krzewów i drzew odpornych na zasolenie [zał.4: 

B.1.3].  

Analizę możliwości przyrodniczego zagospodarowania odpadów posodowych na 

osadnikach KZS „Solvay” uzupełniłem szczegółową oceną porównawczą wybranych 

właściwości w profilach osadnika nierekultywowanego (nr 18) i rekultywowanego (nr 23). 

Wyznaczone wartości gęstości objętościowej badanych warstw osadnika 

nierekultywowanego były niskie i porównywalne do wartości spotykanych dla większości 

naturalnych gleb. W nawiezionej warstwie na osadniku nr 23 gęstość objętościowa wahała 

się od 0,91 do 1,25 Mg·m-3. W warstwie osadu obniżyła się do 0,44 Mg·m-3 i była 

charakterystyczna dla zgromadzonego w osadnikach odpadu. Jej wartość była prawie taka 

sama jak dla odpowiadającej warstwy na osadniku nr 18. Gęstości fazy stałej analizowanych 

wierzchnich warstw na porównywanych osadnikach by wyższe na osadniku nr 23 i zbliżone 

do spotykanych w glebach mineralnych. Wyznaczona porowatość ogólna była znacznie 

wyższa w warstwach 0–30 cm osadnika nierekultywowanego w porównaniu z 

odpowiadającymi warstwami osadnika rekultywowanego. Ponadto stwierdziłem, że 

porowatość ogólna ulegała niewielkim wahaniom w całym profilu osadnika 

nierekultywowanego i utrzymywała się średnio na poziomie 75%, natomiast na osadniku 

rekultywowanym wyraźnie widać wpływ mineralnego nadkładu i w tym przypadku 
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porowatość ogólna w warstwach do 30 cm wynosiła średnio 55%.  Porównując kapilarną 

pojemność wodną w warstwach osadnika nr 18 i nr 23, wykazałem, że nie różnią się one 

między sobą i wynoszą około 46%. Różnice między wierzchnimi warstwami osadników 

występują w przypadku wartości punktu trwałego więdnięcia. Na osadniku 

nierekultywowanym jego wartość wynosi 21,2%, a na osadniku rekultywowanym 24,4%. 

Wyznaczone zapasy wody dostępnej dla roślin w warstwie 30 cm nierekultywowanego 

osadnika wynosił 79,3 mm, w nawiezionej warstwie o miąższości 30 cm odkrywki 

reprezentującej osadnik rekultywowany zapas wody dostępnej dla roślin wynosi 37,4 mm. 

Analizując uzyskane wyniki stwierdziłem, że nawieziona warstwa materiału glebowego 

charakteryzowała się mniejszym zapasem wody dostępnej dla roślin niż odpowiadająca jej 

warstwa na osadniku nierekultywowanym. Dla całego badanego profilu o głębokości 100 cm 

zapas wody dostępnej dla roślin na osadniku nierekultywowanym osiągnął 255,07 mm, a na 

rekultywowanym odpowiednio 195,70 mm. Wysoki zapas wody dostępnej dla roślin 

przypisałem pylasto-piaszczystemu składowi granulometrycznemu warstw. Taki skład 

granulometryczny przeważał w warstwach odkrywki reprezentującej osadnik 

nierekultywowany. Warstwa nawiezionej gleby mineralnej na osadniku rekultywowanym 

wyraźnie różniła się właściwościami fizykochemicznymi od odpowiadającej jej 30-

centymetrowej warstwy osadnika nierekultywowanego. Zastosowana warstwa 

rekultywacyjna miała niższy odczyn niż odpowiadająca jej warstwa na osadniku 

nierekultywowanym. W profilu osadnika rekultywowanego po przekroczeniu głębokości 

nawiezionej warstwy, odczyn wzrastał o prawie trzy jednostki pH, w profilu osadnika 

nierekultywowanego wzrost pH z głębokością odbywał się stopniowo. Podobne tendencje 

stwierdziłem w zakresie przewodnictwa elektrycznego właściwego. Według opracowanej 

wcześniej klasyfikacji nawiezioną warstwę na osadniku rekultywowanym cechowało 

przewodnictwo elektryczne właściwe nieprzekraczające przewodnictwa granicznego dla 

roślin (PG). Średnie przewodnictwo elektryczne właściwe warstwy 30–60 cm osiągało 

wartość zbliżało się do przewodnictwa krytycznego (PK). W osadzie pod nawiezioną warstwą 

przewodnictwo nagle wzrastało i było trzykrotnie wyższe od określanego we wspomnianej 

klasyfikacji jako przewodnictwo toksyczne (PT). Na osadniku nierekultywowanym nie 

występowały warstwy o przewodnictwie granicznym (PG). W warstwach od 0–10 cm 

przewodnictwo elektryczne właściwe zbliżało się do wartości przewodnictwa krytycznego 

(PK). W warstwach głębszych niż 10 cm zostało przekroczone przewodnictwo toksyczne 

(PT). Na podstawie przedstawionej analizy i porównania warunków dla prawidłowego 

rozwoju roślin, jakie wytworzyła na osadniku nawieziona warstwa mineralna, z oryginalnymi 

istniejącymi na osadniku stwierdziłem, że warstwa mineralna miała niższy odczyn oraz 

zawartość soli rozpuszczalnych. Wpłynęło to korzystnie na warunki rozwoju większości 

roślin, jednak wspomniana warstwa zapewniała niższą od warstwy odpadu zawartość wody 
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dostępnej dla roślin. Do dziś osadniki byłych KZS „Solvay” nie są zagospodarowane w 

sposób planowany, który przewidywał między innymi utworzenie terenów rekreacyjno–

parkowych. Przeprowadzone badania mogą stanowić więc podstawę do podjęcia 

prawidłowych decyzji o przyrodniczym zagospodarowaniu osadników, tym bardziej, że 

powstałe w sąsiedztwie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła II odwiedza 

corocznie około 3 mln pielgrzymów. Prawidłowo zagospodarowane osadniki mogą w 

przyszłości stanowić wzorcowy przykład rekultywacji i zagospodarowania terenów 

poprzemysłowych, nie tylko w skali kraju [zał.4: B.1.4].   

Uzupełnieniem badań nad możliwością przyrodniczego zagospodarowania wybranych 

odpadów przemysłowych była ocena ich zdolności retencyjnych. W przeprowadzonych 

badaniach wykazałem, że odpad poflotacyjny, muł węglowy, odpady elektrociepłowniane i 

hutnicze, posiadały wartości gęstości objętościowej zbliżone do najczęściej występujących w 

glebach gliniastych, ilastych i pyłowych Polski. Najlepszą gęstością objętościową 

charakteryzował się muł węglowy. Najwyższą wartość gęstości fazy stałej posiadał odpad 

hutniczy oraz odpad elektrociepłowniany, najniższą zaś odpad elektrowniany. W przypadku 

badanych materiałów stwierdziłem, że prawie wszystkie charakteryzują się optymalną 

wartością porowatości ogólnej. W niewielkim stopniu wyjątek stanowił odpad posodowy i 

elektrowniany. Na postawie wyznaczonych współczynników filtracji wykazałem, że 

najbardziej przepuszczalny jest muł węglowy, który zaliczyłem do klasy dużej filtracji. Fakt 

ten powiązałem z technologią produkcji tego materiału, który przekształcany jest w łatwo 

transportowalny granulat. Najniższą wartość objętościowej zawartości wody w punkcie 

polowej pojemności wodnej (pF 2,5) stwierdziłem dla odpadu hutniczego. Najwyższą zaś, dla 

odpadu posodowego. Z kolei najniższą objętościową zawartość wody w punkcie hamowania 

wzrostu roślin (pF 3,2) wyznaczyłem dla odpadu hutniczego, najwyższą zaś dla mułu 

węglowego. W punkcie trwałego więdnięcia roślin (pF 4,2) wartość najniższą posiadał odpad 

hutniczy, natomiast najwyższą odpad posodowy. Wyznaczone zapasy wody odpowiadający 

wodzie dostępnej dla roślin były najniższe dla mułu węglowego, a najwyższe dla odpadu 

elektrownianego. Podobnie kształtował się zapas wody odpowiadający wodzie ogólnie 

dostępnej. Na podstawie przeprowadzonych badań, stwierdziłem, że najmniej korzystnymi 

właściwościami retencyjnymi charakteryzują się odpady poflotacyjne i muł węglowy. Odpady 

te mogą być jednak wykorzystywane w rekultywacji terenów pogórniczych, w których 

przeważa frakcja o granulacji 30–250 mm. W tym przypadku powinno się je mieszać z 

wierzchnimi warstwami zwałowanego materiału. Średnimi właściwościami retencyjnymi 

charakteryzowały się odpady hutnicze i posodowe. Najlepsze właściwości retencyjne 

wykazywały odpady elektrowniane i elektrociepłowniane. Z uwagi na wysoką zawartość 

frakcji pyłu są one jednak narażone na erozję wietrzną. Kształty wyznaczonych krzywych 

charakterystyki wodnej mułu węglowego i odpadu poflotacyjnego były do siebie zbliżone. 
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Podobnie krzywe wyznaczone dla odpadów elektrownianych i elektrociepłownianych. 

Związane to było z niewielkim zróżnicowaniem uziarnienia tych odpadów. Przeprowadzone 

badaniach wykazały, że pomimo niewielkiej różnorodności, wyznaczone krzywe wodnej 

retencyjności oraz zdolności retencyjne badanych odpadów mogą stanowić podstawę do 

oceny możliwości ich rekultywacji biologicznej i zagospodarowania przyrodniczego [zał.4: 

B.1.5].  

W drugim problemie badawczym oceniłem możliwości wykorzystania substratu 

glebowego powstałego z różnych odpadów przemysłowych jako podłoża dla roślin w 

zagospodarowaniu przyrodniczym terenów zdegradowanych. Badany substrat 

zakwalifikowałem jako glinę lekką. W glebach naturalnych taki materiał wykazuje na ogół 

korzystne warunki powietrzno-wodne dla roślin, cechuje się również średnią zdolnością 

przepuszczalności wodnej w profilu. Zgodnie z Systematyką Gleb Polski materiał zaliczyłem 

do gleb antropogenicznych w podtypie - gleby industrioziemne inicjalne. Wyznaczone 

właściwości fizyczne wykazały, że gęstość fazy stałej była niższa od powszechnie 

spotykanej dla gleb mineralnych Polski i była zbliżona do 2.0 Mg·m-3. Fakt ten powiązałem z 

wysoką zawartością substancji organicznej pochodzącej z osadów ściekowych. Wyznaczona 

gęstość objętościowa występująca w granicach 0.75-1.90 Mg·m-3 należy do powszechnie 

stwierdzonych w glebach Polski. Średnia porowatość ogólna wynosiła około 49% a 

porowatość kapilarna około 39%, co pozwoliły na stwierdzenie, że właściwości te są bardzo 

korzystne w perspektywie przyrodniczego wykorzystania badanego materiału. Badany 

substrat został zaliczony do średniej klasy chwilowej prędkości infiltracji, co wskazuje na 

możliwości łatwego przemieszczania soli w profilu jako efektu przemywania przez wody 

opadowe. Stan taki związany był ze składem granulometrycznym i w przypadku gleb 

naturalnych stanowi normalne zjawisko fizyczne. Badania substancji radioaktywnych w 

materiale pobranym z poletek wykazały, że spełnia on wymogi dotyczące zawartości 

naturalnych substancji radioaktywnych i może być stosowany do niwelacji powierzchni. 

Odczyn badanego substratu miał charakter lekko kwaśny do obojętnego (średnia wartość pH 

H2O wynosiła 6,75), co wskazuje, że jest to odczyn korzystny dla większości roślin, oraz że 

materiał ten zapewnia roślinom korzystne warunki pobierania składników pokarmowych. 

Średnie wartości przewodnictwa elektrycznego właściwego w ciągu całego okresu 

badawczego uległy zmianie z 4,01 do 0,57 mScm-1. Stwierdziłem również, że w trakcie 

okresu badawczego występowała stała tendencja do obniżania się przewodnictwa 

elektrycznego właściwego. Zmiana tej właściwości w wierzchnich warstwach spowodowana 

była przemywaniem wodami opadowymi. Badany substrat charakteryzował się również dość 

wysoką w porównaniu z glebami naturalnymi wartościami pojemności kompleksu 

sorpcyjnego (w granicach 25,4 – 49,5 me100g-1 gleby). W grupie kationów wymiennych 

przeważał kation wapniowy. Wysycenie kompleksu sorpcyjnego zasadami przekraczało 
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90%. W warunkach naturalnych wartości takiego rzędu odpowiadają rędzinom. Fakt ten 

pozwolił na stwierdzenie, że jako gleba antropogeniczna omawiany substrat stwarza 

sprzyjające warunki dla rozwoju roślin. Uzyskane wyniki analizy zawartości metali ciężkich 

porównane z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi, zaleceniami i literaturą naukową, 

nie wskazywały na negatywne oddziaływanie substratu na środowisko przyrodnicze. 

Oceniając plony biomasy i zdolności fitoremediacyjne roślin na poletkach wykazałem, że 

wszystkie z uprawianych w ramach płodozmianu rekultywacyjnego rośliny charakteryzowały 

się plonami zbliżonymi do gleb mineralnych. Na szczególną uwagę zasługiwał miskant 

olbrzymi (Miscanthus x giganteus) i łubin żółty (Lupinus luteus L.). Plony miskanta w trzecim 

roku były najwyższe, a zarazem zbliżone dla uprawy omawianej rośliny w warunkach 

naturalnych.  Bardzo ważną cechą tej rośliny jest silnie rozbudowany system podziemnych 

kłączy i głęboki system korzeniowy sięgający nawet do 2,5 m. System ten wpływa na 

efektywne pobieranie z gleby składników pokarmowych i wody, co może mieć wpływ na 

proces odsalania substratu. Z kolei łubin żółty posiada silnie rozwinięty system korzeniowy 

co sprzyjało wynoszeniu z głębszych warstw gleby związków mineralnych, miedzy innymi 

fosforu, potasu, wapnia, pozostawiając je roślinom następczym o płytszym systemie 

korzeniowym w płodozmianie rekultywacyjnym. Uprawa łubinu na omawianym substracie 

może być traktowana również jako fitorekultywacja ponieważ jego korzenie po obumarciu 

tworzą w glebie sieć głęboko sięgających kanałów różnej średnicy umożliwiając szybsze 

przesiąkanie wody opadowej. Wyniki analizy statystycznej wykazały, że w warstwie profilu 0-

20 cm największy wpływ na prawidłowy rozwój i plony biomasy na poletkach 

doświadczalnych miały: porowatość kapilarna, masowa zawartość wody i porowatość 

ogólna. Badając zawartość metali ciężkich w roślinach uprawianych na poletkach 

doświadczalnych stwierdziłem, że mieściła się ona w proponowanych wartościach 

progowych i nie przekraczała również wartości granicznych podawanych przez innych 

autorów. Ponadto  oceniając poziom akumulacji metali ciężkich w badanych roślinach, 

wykazałem, że stopień akumulacji jest niski, co wskazuje na brak fitotoksyczności substratu 

dla roślin. Analiza zdolności fitoremediacyjnych roślin przeprowadzona w oparciu o 

wyznaczone współczynniki bioakumulacji wykazała, że na ogół rośliny łatwiej akumulowały 

Zn, Cd i Cu niż Cr i Pb. Świadczy to o większej ruchliwości cynku, kadmu i miedzi w 

porównaniu z innymi metalami oraz stosunkowo łatwiejszym ich pobieraniu przez rośliny na 

poletkach. Wykonana statystyczna, wielowymiarowa analiza korespondencji kanonicznej 

(CCA) pozwoliła na stwierdzenie, że kukurydza zwyczajna, miskant olbrzymi oraz buraki były 

dodatnio skorelowane z zawartością niklu, co wskazuje na wzrost zawartości tego 

pierwiastka w porównaniu z innymi w uprawianych roślinach. Fakt ten potwierdza pozytywne 

aspekty stosowania wymienionych roślin w fitorekultywacji. Przeprowadzając doświadczenie 

z kwasem giberelinowym wykazałem, że namoczenie nasion w wodnym roztworze kwasu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
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spowodowało przyspieszenie kiełkowanie. W pierwszym etapie doświadczenia namoczone 

nasiona wykazywały również najsilniejszą dynamikę wzrostu. Po opryskaniu kwasem 

giberelinowym roślin, odnotowałem bardzo istotne różnice w ich cechach jakościowych. 

Rośliny, które zostały opryskane charakteryzowały się intensywnym przyrostem długości 

pędów. Były one o około 230% dłuższe od pędów roślin nie opryskanych GA3 w przypadku 

wazonów z substratem i 192% w przypadku wazonów kontrolnych. Równocześnie 

stwierdziłem, że pomimo znacznego wydłużenia pędów pod wpływem gibereliny wystąpiło 

zmniejszenie się wartości indeksu zazielenienia liści. W przeprowadzonym doświadczeniu 

kwas giberelinowy miał ogromny wpływ na długość pędów fasoli zwyczajnej. Po jego 

zastosowaniu pędy te zaczęły gwałtownie rosnąć osiągając długości znacznie 

przekraczające rośliny w wazonach kontrolnych. 

 Wykonane na przestrzeni sześciu lat kompleksowe badania terenowe, laboratoryjne 

oraz wegetacyjne, a także analiza uzyskanych wyników potwierdziły założoną tezę 

badawczą oraz pozwoliły na sprecyzowanie warunków i zakresu stosowania badanego 

materiału jako podłoża w przyrodniczym zagospodarowaniu terenów zdegradowanych [zał.4: 

B.1.6, B.1.8].  

 

7.4. Podsumowanie. 

Problematyka przedstawiona w jednotematycznym cyklu publikacji dotyczyła analizy 

możliwości przyrodniczego zagospodarowania wybranych odpadów przemysłowych. Moim 

zdaniem, kierunki realizowanych badań mają duże znaczenie praktyczne. Za najważniejsze 

osiągnięcia naukowo-badawcze w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie „Ochrona i 

Kształtowanie Środowiska”, wynikające z przeprowadzonych badań uważam: . 

 

1. Badane powęglowe materiały odpadowe nie wykazywały cech charakterystycznych 

dla degradacji chemicznej spowodowanej alkalizacją, zakwaszaniem, czy też 

ponadnormatywną zawartością metali ciężkich. Nie wykazywały również 

fitotoksyczności dla roślin. W początkowym okresie od ich zdeponowania na 

zwałowisku ograniczenie w rozwoju roślin stanowiło podwyższone zasolenie. 

Nadmierna koncentracja soli mogła również oddziaływać na środowisko gruntowo-

wodne. Zdolności glebotwórcze odpadów powęglowych powinny być dodatkowo 

wspomagane na etapie rekultywacji biologicznej poprzez stosowanie odpowiednich 

dodatków ulepszających i pełnej agrotechniki. 

2. Obniżenie zasolenia na przestrzeni lat wykazało, że tereny rekultywacyjne odpadów 

pogórniczych, szczególnie świeżo usypane, charakteryzują się podwyższonym 

zasoleniem, które z czasem ulega zmianie. Na terenach nienawadnianych w procesie 

tym największą rolę odgrywają opady atmosferyczne. Wykonane analizy pozwoliły 
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zakwalifikować badane skały płonne jako bezpieczne dla środowiska przyrodniczego 

masy ziemne powstające podczas robót górniczych. Można je również 

zakwalifikować do gleb Technogenicznych w grupie gleb Technosols. Wyznaczenie 

współczynników infiltracji odpadów w terenie może stanowić ważne kryterium w 

określaniu sposobu oraz wielkości nawodnień na etapie rekultywacji biologicznej. 

Analiza badań wykazała, że omawiane zwałowisko odpadów powęglowych powinno 

zostać poddane przyrodniczemu zagospodarowaniu i stać się atrakcyjnym obiektem 

rekreacyjnymi, a tym samym charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego 

Górnego Śląska.   

3. Osadniki byłych KZS „Solvay” w Krakowie zrekultywowane metodą izolacji nie zostały 

prawidłowo zagospodarowane w przeciwieństwie do sąsiadujących terenów. 

Największą przeszkodą w realizacji koncepcji przyrodniczo-rekreacyjnego 

zagospodarowania tych terenów są właściwości fizykochemiczne odpadów 

posodowych. Analizując stan roślinności stwierdzono ponadto, że miąższość 

nadkładu glebowego zastosowanego w rekultywacji technicznej jest zbyt płytka, aby 

umożliwić drzewom i krzewom prawidłowy rozwój.   

4. Badania prowadzone na terenie nierekultywowanego osadnika posodowego  

wykazały stałą tendencję do obniżania się przewodnictwa elektrycznego właściwego 

w wierzchnich warstwach profili na przestrzeni lat. Potwierdziło to tezę, że największy 

wpływ na obniżenie zasolenia wywiera przemywanie wodami opadowymi. 

Zaproponowane wartości charakterystyczne przewodnictwa: przewodnictwo 

graniczne (PG), przewodnictwo krytyczne (PK) oraz przewodnictwo toksyczne (PT) 

umożliwiają podjęcie decyzji o doborze gatunków roślin na etapie zagospodarowania 

przyrodniczego terenów zasolonych.  

5. Porównanie właściwości odpadów i warstwy izolacyjnej osadników byłych zakładów 

chemicznych wykazało, że stosowanie na etapie rekultywacji technicznej gleb o 

ciężkim składzie granulometrycznym prowadzi do ograniczenia dostępności wody dla 

roślin w zagospodarowaniu przyrodniczym, a jednocześnie stanowi warstwę 

izolacyjną dla wody opadowej przenikającej w głąb profilów.  W przypadku realizacji 

planowanego kierunku zagospodarowania składowisk posodowych niezbędne będą 

działania zmierzające do poprawy tego stanu, polegające na wymieszaniu 

istniejącego nakładu z podłożem z zastosowaniem zabiegów agromelioracyjnych 

polegających między innymi na głęboszowaniu i nawadnianiu wraz z ujęciem i 

odprowadzeniem zanieczyszczonych wód. 

6. Z punktu widzenia prawidłowego rozwoju i wzrostu roślin w procesie przyrodniczego 

zagospodarowania najważniejszą właściwością wodną odpadów przemysłowych jest 

zapas wody dostępnej. Dokonana ocena zdolności retencyjnych wybranych odpadów 
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przemysłowych wykazała, że najmniej korzystnymi zdolnościami retencyjnymi 

charakteryzowały się odpady powęglowe (poflotacyjne i muł węglowy), średnimi zaś 

odpady hutnicze i posodowe. Najlepsze właściwości retencyjne wykazywały odpady 

elektrowniane i elektrociepłowniane. Zdolności retencyjne badanych odpadów były 

zróżnicowane i pozostawały w korelacji z ich uziarnieniem. Na etapie badań 

poprzedzających zagospodarowanie odpadów przemysłowych należy wyznaczyć 

krzywe wodnej retencyjności, które dostarczą niezbędnych informacji o ich 

właściwościach wodnych.  

7. Jedną z najważniejszych charakterystyk materiałów wykorzystywanych jako podłoże 

dla roślin w rekultywacji biologicznej są ich właściwości fizyczne, wodne i chemiczne. 

Badany substrat składającego się z czterech odpadów przemysłowych posiadał 

właściwości fizyczne na poziomie zbliżonym do gleb naturalnych. Zawartość metali 

ciężkich nie wskazywała na negatywne oddziaływanie badanego materiału na 

środowisko przyrodnicze. Potwierdziły to wyznaczone współczynniki bioakumulacji 

metali ciężkich w roślinach. Uprawiane na tym podłożu w ramach płodozmianu 

rekultywacyjnego gatunki roślin uzyskiwały plony biomasy porównywalne do plonów 

na glebach mineralnych. Stwierdzono ponadto, że miskant olbrzymi, łubin żółty, 

buraki cukrowe i kukurydza zwyczajna, charakteryzują się właściwościami 

hiperakumulatorowymi o zdolnościach fitoekstrakcyjnych umożliwiających 

odczyszczanie podłoża z metali ciężkich i obniżanie zasolenia. Rośliny te mogą być 

stosowane w zabiegach fitorekultywacyjnych. 

8. Stosowane dotychczas metody zagospodarowania odpadów przemysłowych 

wchodzących w skład badanego substratu ograniczały się w praktyce do ich 

deponowania na składowiskach. Uzyskane wyniki potwierdziły założoną tezę 

badawczą i wskazały głównie kierunki wykorzystania substratu jako mineralno-

organicznej gleby antropogenicznej. Materiał ten może być stosowany jako podłoże 

biologiczne w zagospodarowaniu terenów bezglebowych w tym: nieużytków 

pogórniczych węgla kamiennego, składowisk odpadów hutniczych, składowiska 

odpadów paleniskowych, odpadów poflotacyjnych, odpadów budowlanych, odpadów 

po wydobyciu surowców skalnych, siarki, składowisk odpadów komunalnych, gruntów 

nasypowych i innych obiektów charakteryzujących się brakiem warstwy próchnicznej. 

Może być również wykorzystywany w pracach inżynieryjnych związanych z niwelacją 

powierzchni terenu. Rekomendowany jest także do specjalnych upraw na terenach 

zdegradowanych np. roślin energetycznych, oleistych i na zieloną masę. Warunkiem 

jego przyrodniczego wykorzystania jest jednak monitorowanie zawartości metali 

ciężkich w osadach ściekowych i popiołach oraz kontrola ich zawartości w 

środowisku. 
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9. Zastosowany w ramach doświadczenia wazonowego regulator wzrostu (fitohormon) 

w postaci kwasu giberelinowego korzystnie wpłynął na roślinę testową, powodując 

intensywny przyrost długości pędów. Wykonane badania wskazały na możliwość 

stosowania kwasu giberelinowego w zaprawianiu roślin wprowadzanych na 

składowiska zagospodarowywane przyrodniczo. Zabieg ten w praktyce może 

ograniczać wysoki wskaźnik kosztowności. 

10. Ocena możliwości przyrodniczego zagospodarowania odpadów przemysłowych 

wymaga przeprowadzenia wielokryterialnej analizy ich właściwości i spełnienia 

wymagań prawnych stawianych w zakresie ochrony środowiska. Wykonane badania 

wybranych odpadów przemysłowych oraz innowacyjnego substratu glebowego 

powstałego z czterech odpadów, przyczynią się do biologicznego zagospodarowania 

składowisk, minimalizacji ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz do 

zmniejszenia ilości odpadów. Pozwoli to prawidłowo kształtować i chronić środowisko 

przyrodnicze.  
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