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A b stra c t: The aim o f  the research was to determine the influence exerted by the brown coal strip 
mine at R ogow iec (K W B  B ełchatów ) on the m oisture o f  light sandy so ils utilized as arable land. 
Deep drainage o f  the m ine at R ogow iec appeared to have no drying effect on the sandy so ils o f  
weak cereal-fodder com plex in the superficial and deep layers tested. The effect concerned first 
o f  all the so il profiles without ground water table. In the profiles containing ground water, deep  
drainage o f  the m ine did not dry the superficial m easurem ent horizons o f  the so ils  analysed. 
H ow ever, interaction o f  the factor on the ground water level w as not uniform , w hich w ou ld  
testify to som e separateness o f  water balance in the superficial and deep soil layers.

Słow a k lu czo w e : g łęb ok ie  odw odn ien ie , w ilgotność gleby, poziom  w od y gruntowej.

K ey w o rd s : deep drainage, soil m oisture, ground water level.

WSTĘP
Głębokie odwodnienie terenu kopalni odkrywkowej stwarza możliwość nadmiernego 

osuszenia gleb przylegających do rejonu wydobywczego [Chodak i in. 1995 a,b; Włodek 
i in. 1999]. Pod tym względem najbardziej narażone są gleby charakteryzujące się wysokim 
współczynnikiem przepuszczalności wodnej [Borkowski i in. 1974], a zwłaszcza gleby 
wytworzone z piasków słabo gliniastych zalegających na piaskach luźnych.

Celem przeprowadzonych badań było stwierdzenie, jaki wpływ wywiera sąsiedztwo 
odkrywki węgla brunatnego w Rogowcu (KWB Bełchatów) na wilgotność lekkich gleb 
piaskowych użytkowanych rolniczo.
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METODYKA

Badania wilgotności gleb prowadzono w zróżnicowanych warunkach wilgotnościowych 
wynikających z głębokości zalegania wody gruntowej w czterech stałych punktach 
znajdujących się w odległości 6,5-9 km od krawędzi odkrywki. W miejscowości 
Aleksandrów znajdowały się dwa punkty pomiarowe: pierwszy w odległości 6,5 km od 
krawędzi odkrywki charakteryzujący się brakiem zwierciadła wody gruntowej w warstwie 
pomiarowej (0-200 cm) i drugi w odległości 7,0 km z wodą gruntową w warstwie badanej. 
Trzecie stanowisko pomiarowe znajdowało się w miejscowości Ochocice w odległości 
8,5 km od krawędzi odkrywki z wodą gruntową w strefie pomiarowej oraz czwarte 
stanowisko w odległości 9 km, bez wody gruntowej, zlokalizowane w miejscowości 
Dąbrowa. Wymienione punkty usytuowane są na wschód od odkrywki Rogowiec na terenie 
gminy Kamieńsk, pow. Radomsko, gdzie poziom wody gruntowej uległ obniżeniu o 5 m 
[Szkic...2001]. Gleby w badanych punktach zaliczono do kompleksu zbożowo-pastewnego 
słabego (9), czarnych ziem zdegradowanych wytworzonych z piasku słabogliniastego na 
płytko zalegającym piasku luźnym.

Pomiary wilgotności gleby wykonywano: w 1998 r. w okresie od 14.05 do 27.08 
(8 pomiarów), w 1999 r. w okresie od 27.04 do 13.09 (10 pomiarów), w 2000 r. w 
okresie od 20.06 do 29.08 (3 pomiary) i w 2001 r. w okresie od 09.05 do 28.09 (10 
pomiarów). Wilgotność gleby w procentach objętości mierzono metodą neutronową 
za pomocą sondy typ CPN 503DR firmy Nuclear Chicago na głębokościach (punkt 
zapisu sondy): 25 i 185 cm. Na stanowiskach z wodą gruntową pomiary wilgotności 
ograniczano do poziomu pierwszego oraz mierzenia głębokości zalegania zwierciadła 
wody. Zależności korelacyjne między zawartością wody w glebie a czasem oddziały
wania leja depresji hydrologicznej w okresie pomiarowym wyliczono w programie 
komputerowym EXCEL 2003.

Według obserwacji meteorologicznych na posterunku Łekińsko w pierwszych trzech 
latach okresu badawczego roczna suma opadów była wyrównana i mieściła się w 
granicach 646-675 mm, natomiast w czwartym roku, tj. 2001 była znacznie wyższa 
i wynosiła 757 mm.

WYNIKI I DYSKUSJA

Zmiany wilgotności gleby w stałych punktach pomiarowych rozmieszczonych na polach 
uprawnych przedstawiono na rysunkach 1, 2, 3 i 4. Rysunki 1 i 2 opisują dwa odmienne 
profile znajdujące się w Aleksandrowie. Na rysunku 1 w profilu glebowym nie było w 
warstwie pomiarowej wody gruntowej. Przedstawione w warstwach trendy uwilgotnienia 
mają charakter krzywoliniowy świadczący o braku osuszającego oddziaływania głębokiego 
odwodnienia odkrywki KWB w Rogowcu na gleby orne w Aleksandrowie. Wyniki 
pomiarów wilgotności gleby przedstawione na rysunku 2 dotyczą odmiennego profilu w 
Aleksandrowie z zawartością wody gruntowej w warstwie pomiarowej. Oznaczenia 
dotyczące warstwy powierzchniowej (punkt zapisu sondy: 25 cm) przedstawione w postaci 
linii trendu świadczą również o braku związku odwodnienia kopalni odkrywkowej ze 
stanem wilgotności w tej warstwie. Jednak zachowanie się wody gruntowej ma inny 
charakter i może świadczyć, że obniżenie się jej poziomu było spowodowane depresją leja 
hydrologicznego związanego z działalnością KWB w Rogowcu. Nie jest ono związane z 
opadami, ponieważ dotyczy przede wszystkim 2001 roku, kiedy ilość opadów była prawie 
o 100 mm wyższa od średniej z lat ubiegłych (1998-2000). Charakterystyka stosunków
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Liczba dni od początku obserwacji -  Number of days from beginning of observation

RYSUNEK 1. Dynamika wilgotności gleby na głębokości 25 cm (a) i 185 cm (b), miejscowość: Aleksandrów 
FIGURE 1. Dynamics o f  soil water content on depth 25 cm (a) and 185 cm (b), locality: Aleksandrów

wodnych w tym profilu glebowym sugeruje, że wilgotność gleby w warstwie powierz
chniowej może być w pewnych warunkach niezależna od zmian poziomu wody gruntowej 
[Borkowski i in. 1974].

Osuszające działanie odwodninia terenów kopalni nie potwierdziło się w Ochocicach 
(rys. 3) na stanowisku oddalonym 8,5 km od krawędzi odkrywki w profilu z wodą 
gruntową w strefie przeprowadzanych pomiarów. Wyznaczone w tym przypadku trendy 
zmian wilgotności w warstwach powierzchniowych gleby mają przebieg krzywoliniowy 
z wyraźnym wzrostem zawartości wody w ostatnim roku badań, kiedy wzrosła 
również ilość opadów, co świadczy o niezależności uwilgotnienia gleby w tych 
warstwach od odwadniającego działania kopalni [Pabin i in. 2000; Stachowski 2004]. 
Podobne wnioski można wysnuć również z oznaczeń zwierciadła wody gruntowej w 
analizowanym punkcie, ponieważ wyliczona korelacja między poziomem wody 
gruntowej i czasem obserwacji (1232 dni) ma charakter malejący, czyli dążący do 
zmniejszenia głębokości zalegania wody gruntowej.

Liczba dni od początku obserwacji -  Number of days from beginning of observation

RYSUNEK 2. Dynamika wilgotności gleby na głębokości 25 cm (a) i poziomu wody gruntowej (b), 
m iejscowość Aleksandrów  

FIGURE 2. Dynamics o f soil water content on depth 25 cm (a) and ground water level (b), locality Aleksandrów
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Liczba dni od początku obserwacji -  Number of days from beginning of observation

RYSUNEK 3. Dynamika wilgotności gleby na głębokości 25 cm (a) i poziomu wody gruntowej (b), 
m iejscowość Ochocice

FIGURE 3. Dynamics o f  soil water content on depth 25 cm (a) and ground water level (b), locality
Ochocice

Efekt odwodnienia kopalni w Rogowcu nie wpłynął również osuszająco na glebę 
na stanowisku oddalonym od krawędzi odkrywki o 9 km w miejscowości Dąbrowa 
(rys. 4.). W warstwie pomiarowej tego profilu nie zalegała woda gruntowa i wilgotność 
gleby w obu poziomach miała przebieg krzywoliniowy, co świadczy również o 
niezależności uwilgotnienia od postępującego odwodnienia terenu wydobywczego w 
odkrywce Rogowiec. Z przeprowadzonych badań wynika, że gleby należące do 
kompleksu zbożowo-pastewnego słabego, mimo że charakteryzują się wysokim 
współczynnikiem przepuszczalności wodnej, nie zawsze ulegają osuszeniu w wyniku 
głębokiego odwodnienia. Najprawdopodobniej gospodarka wodna takich gleb w dużym 
stopniu zależy od ilości i częstotliwości występowania opadów atmosferycznych,
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RYSUNEK 4. Dynamika wilgotności gleby na głębokości 25 cm (a) i 185 cm (b), miejscowość Dąbrowa 
FIGURE 4. Dynamics o f soil water content on depth 25 cm (a) and 185 cm (b), locality Dąbrowa
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natomiast głęboko zalegające zasoby wodne nie m ają większego znaczenia dla
uwilgotnienia warstw powierzchniowych (0-2 m), co potwierdzają również wyniki
badań innych autorów [Szafrański, Stachowski 2004; Włodek i in. 2004].

WNIOSKI
1. Głębokie odwodnienie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w Rogowcu nie wpły

wało osuszająco na wilgotność gleb piaskowych zaliczanych do słabego kompleksu zbo- 
żowo-pastewnego zarówno w warstwach powierzchniowych, jak i głębokich. Dotyczy 
to przede wszystkim gleb niezawierających zwierciadła wody gruntowej w profilu.

2. W profilach z wodą gruntową, głębokie odwodnienie kopalni nie osuszało poziomów 
powierzchniowych analizowanych gleb. Natomiast głębokie odwodnienie wpływa nie
jednolicie na występowanie poziomu zwierciadła wody gruntowej, co świadczy o pewnej 
odrębności gospodarki wodnej gleby w warstwach powierzchniowych i głębokich.

LITERATURA
BORKOWSKI J., CHODAK T., MIKOŁAJCZAK Z., SZERSZEŃ L., ŻUŁAWSKI C. 1974: Degrada

tion processes and protection o f  permanent grassland soils within the reach o f  a depression funnel 
formed by water intake for mining purposes. Rocz. Glebozn. 25 (dodatek): 301-305.

CHODAK T., BORKOWSKI J., BOGDA A., SZERSZEŃ L., NOW IŃSKI S. 1995a: Prognozowanie 
zmian w  środowisku glebowym  w  zasięgu leja depresyjnego ujęcia wody „Potoczek”. Zesz. Probl. 
Post. Nauk Roln. 418: 175-184.

CHODAK T., KASZUBKIEW ICZ J., BOGDA A., SZERSZEŃ L., BOGACZ A. 1995b: Warunki 
wodne gleb położonych w  zasięgu leja depresyjnego istniejącego ujęcia wody w  Brzegu Głogowskim  
oraz projektowanego w  rejonie Czema-Dobrzejowiec. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 418: 169-174.

PABIN J., W ŁODEK S., BISKUPSKI A., HRYŃCZUK B. 2000: Dynamika uwilgotnienia gleb leśnych 
w  rejonie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego „Bełchatów”. Rocz. AR Pozn. CCCXVII, Roln. 56: 
317-326.

STACHOWSKI P. 2004: Kształtowanie się zwierciadła wody gruntowej na zwałowisku wewnętrznym  
odkrywki „Pątnów” ”. Rocz. Glebozn. 55, 2: 385-395.

SZAFRAŃSKI C., STACHOWSKI P. 2004: Zmiany uwilgotnienia gruntów pogórniczych na zwałowi
sku wewnętrznym odkrywki „Kazimierz Północ”. Rocz. Glebozn. 55, 2: 4 2 7 ^ 3 3 .

SZKIC ZASIĘGU wpływu odwodnienia KWB Bełchatów stan na 2001.12.31. Mapa z dokumentacji 
KWB Bełchatów.

WŁODEK S., BISKUPSKI A., PABIN J., HRYŃCZUK B. 2004: Dynamika uwilgotnienia gruntu rekul
tywowanego zwałowiska zewnętrznego KWB Bełchatów. Rocz. Glebozn. 55, 2: 509-516.

D oc. d r  hab. Jan  P a b in
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, IUNG-PIB 
50-540 Wrocław, ul. Orzechowa 61 
e-mail: j.pabin@iung. wroclaw.pl


