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RENATURALIZACJA GLEB LEŚNYCH
PRZEKSZTAŁCONYCH PRZEZ PRZEMYSŁ WAPIENNICZY

Wprowadzenie
Gleba należy do najważniejszych elementów siedlisk leśnych, bowiem
poprzez kompleks swoich właściwości wpływa na rozmieszczenie i charakter zbiorowisk roślinnych. Zasoby glebowe są wyczerpywalne i łatwo ulegają degradacji,
polegającej na zmianach jakościowych i ilościowych zachodzących pod wpływem
różnorodnych czynników (Prusinkiewicz 1975; Prusinkiewicz i in. 1983). Główną
przyczyną sprawczą destabilizującą właściwości glebowe są oddziaływania wynikające z gospodarczej działalności człowieka (Dobrzański i in. 1970; Ulrich 1981;
Borowiec, Zabłocki 1983; Derome i in. 1986; Jędrzejewski 1987; Siuta 1995).
Dobrze rozwinięty przemysł cementowo-wapienniczy w województwie
świętokrzyskim spowodował daleko idące przekształcenia gleb i towarzyszących
im zbiorowisk leśnych (Świercz 1997). Wieloletnia (od lat 60. do połowy lat 90.
XX w.) presja alkaliczna na gleby bielicoziemne (a więc o niskich zdolnościach
buforowych), wykształcone w sąsiedztwie cementowni: Nowiny I, Nowiny II,
Trzuskawica, Małogoszcz, wywarła silny wpływ na ich podstawowe właściwości
fizykochemiczne.
Celem pracy jest przedstawienie zmian wybranych cech glebowych na przestrzeni lat 1989-2000 w warunkach obniżającej się emisji alkalicznej oraz określenie
tempa ich renaturalizacji.
Metodyka
Badania gleboznawcze prowadzone są na 4 monitoringowych powierzchniach
zlokalizowanych w borze sosnowym ze zw. Dicrano-Pinion, w strefie ochronnej
Cementowni Nowiny S.A w woj. świętokrzyskim (ryc. 1). Próby glebowe pobierane
są począwszy od 1989 r. w odstępach 3-5-letnich (lata: 1989, 1993, 1997, 2000)
z 4 profili gleb bielicoziemnych (rdzawych, bielicowo-rdzawych, bielicowych),
wytworzonych z piasków luźnych i słabogliniastych genezy wodnolodowcowej.
W próbach glebowych wykonuje się oznaczenia 12 cech glebowych wg metodyk
powszechnie obowiązujących w gleboznawstwie. W niniejszym opracowaniu
omówiono wybrane właściwości gleb (kwasowe, sorpcyjne, zawartość węgla organicznego i azotu) wykazujące na przestrzeni 11 lat największą zmienność, zależną
od obniżającej się całkowitej emisji alkalicznej.
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Wyniki badań
Pokrywa glebowa wykształcona w sąsiedztwie Cementowni Nowiny S.A. należy do mało urozmaiconych. Podstawowym materiałem wytworzonych tu gleb bielicoziemnych są młode utwory czwartorzędowe – głębokie piaski luźne, miejscami
słabogliniaste – akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej. Badane gleby wg typologii
gleboznawczej (Systematyka Gleb Polski 1989) należą do gleb rdzawych właściwych – o budowie profilowej Ol-Ofh-Ah (Ah1, Ah2)-Bv-C (powierzchnia A, profile
89, ryc.1), bielicowo-rdzawych: Ol-Ofh-AhE-AhBv-Bv-BvC-C (powierzchnia B,
profile 88), bielicowo-rdzawych i rdzawych właściwych (powierzchnia C, profile
90) oraz bielicowo-rdzawych i bielicowych właściwych: Ol-Ofh-Ah1-Ah2-E-Bhfe
-Bfe-D (powierzchnia D, profile 87). Gleby te od 1965 r. pozostają pod wpływem
emisji alkalicznej spowodowanej działalnością cementowni. Na przestrzeni 11
lat, począwszy od 1988 r., całkowita wielkość emisji pyłów do atmosfery zmalała
16-krotnie. W 1989 r. Cementownia Nowiny S.A emitowała rocznie 5169 t. pyłów,
w 1993 r. – 806 t., w 1997 r. – 414 t., a w 1999 r. – już tylko 312 t. (Raport... 2000).
Wyraźne obniżenie się emisji alkalicznej znalazło odzwierciedlenie w badanych
cechach glebowych (ryc. 2, ryc. 3).
Cechami gleby, które najsilniej zareagowały na zmianę wielkości emisji, są:
procentowa zawartość CaCO3 , kwasowość aktualna, czynna i hydrolityczna oraz
pojemność sorpcyjna.

Ryc. 1. Rozmieszczenie odkrywek glebowych w strefie ochronnej Cementowni „Nowiny”
S.A
Fig. 1. Diagram of the distribution of soil outcrops in the Nowiny-Cement Industry
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Ryc. 2. Średnie wartości wybranych cech glebowych w poziomach: Ol, Ofh, Ah, Bv,C
w latach badań: 1989, 1993, 1997, 2000
Fig. 2. Mean values of selected characteristic in the soil horizons: Ol, Ofh, Ah, Bv,C,
in the years: 1989, 1993, 1997, 2000

Ryc. 3. Średnie wartości wybranych cech glebowych w poziomach: Ol, Ofh, Ah, Bv,C
w latach badań: 1989, 1993, 1997, 2000
Fig. 3. Mean values of selected characteristic in the soil horizons: Ol, Ofh, Ah, Bv,C,
in the years: 1989, 1993, 1997, 2000
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Zmiany naturalnej kwasowości gleb w kierunku ich alkalizacji są spowodowane wieloletnią imisją pyłów cementowych. W badanych glebach najniższą
kwasowością wymienną i czynną, charakteryzują się poziomy mineralne – np. BvC,
poziomy skały macierzystej C i D, zalegające poniżej 70 cm. W 1989 r. stwierdzono w tych poziomach kwasowość wymienną, kształtującą się na poziomie pH w
KCl 6,1 do 6,8 jednostki. W 1993 r. zaobserwowano wzrost kwasowości w tych
poziomach do wartości pH w KCl 4,9-5,7 (ryc. 2). W 1997 oraz 2000 r., nastąpiło
dalsze, już niewielkie obniżenie wartości pH do 4,3-5,9 jednostki.
Najmniej istotne zmiany w wartościach pH stwierdzono na przestrzeni 11
lat w poziomach organicznych Ol i Ofh (ryc. 2). W 1989 r. pH w KCl ściółek (Ol),
wynosiło średnio 7,1; w 1993 r. – 6,4 jednostki, w 1997 r. było najwyższe z wartością
7,3, mimo wyraźnego ograniczenia imisji pyłów do gleb, a w 2000 r. stwierdzono
kwasowość czynną na poziomie 6,8 jednostki. Poziomy butwinowe Ofh-, które
zwykle kumulują najwięcej węglanów (Świercz 1997), wykazywały następujące
zmiany wartości pH: w 1989 r. – średnie pH wynosiło 8,1; w 1993 r. – 7,7; w 1997 r.
7,2 jednostki, zaś w 2000 r. było najniższe z wartością 7,0. Generalnie więc kwasowość poziomów butwinowych utrzymuje się w zakresie odczynu alkalicznego,
nienaturalnie wysokiego dla gleb bielicowych pod drzewostanami sosnowymi.
W poziomach próchnicznych zmiany wartości pH wykazywały w okresie 11-letnich
badań wyraźne tendencje malejące. Wartości pH kształtowały się średnio od 8,0
pH w KCl (w 1989 r.) do pH 7,1 (w 2000 r.).
W 1989 r. stwierdzono obecność CaCO3 we wszystkich poziomach genetycznych analizowanych gleb. Najniższe zawartości – średnio 0,4% oznaczano w poziomach mineralnych C i D, najwyższe zaś w poziomach butwinowych - średnio 26,2%.
W cztery lata później węglany stwierdzono tylko do głębokości 50 cm (poziom Bv,
profil 87’), zaś w 2000 r. węglany występowały tylko w poziomach powierzchniowych. Poziomy Ofh zawierały w 1993 r. średnio 15,2% CaCO3, w 1993 r. – 7,8%,
a w 2000 r. – 5,2%. W poziomach ściółki iglastej zawartość węglanów wykazywała
wraz z biegiem lat i obniżeniem depozycji alkalicznej podobne tendencje malejące
i wynosiła odpowiednio: w 1989 r. – 6,9%, w 1993 r. – 0,7%, w 1997 r. – 0,4%,
w 2000 r. – 0,5% (ryc. 2).
Przejawem właściwości kwasowych gleb jest m.in. obecność jonów wodoru
wymiennego Hw, glinu wymiennego Al.+3. W kompleksach sorpcyjnych gleby obecność tych jonów świadczy o zaawansowanych procesach zakwaszenia gleb - a więc
właściwych dla gleb bielicowych. Najwyższe wartości kwasowości hydrolitycznej Hh
w czasie 11-letniej obserwacji, stwierdzono w poziomach Ol wszystkich badanych
profili. W 1989 r. średnia wartość Hh w poziomach ściółki wynosiła 3,6 me, zaś w
2000 r. wzrosła do 5,0 me/100g. W poziomach butwinowych stwierdzono wzrost
kwasowości hydrolitycznej z następującymi średnimi wartościami: w 1989 r. – od
0,6 me, w 1993 r. – 0,7 me, w 1997 r. oraz 2000 r. do średnio – 1,0 me/100g.
W poziomach próchnicznych wartości Hh były bardziej stabilne i wynosiły: w
1989 r. oraz w 1993 r. średnio – 0,4 me, zaś w 1997 r. oraz 2000 r. – 0,2 me/100g
gleby. Kwasowość hydrolityczna w poziomach mineralnych badanych gleb zmieniała
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się od średnich wartości 0,4 me (w 1989 r.), 0,8 me (w 1993 r.) do 2,5 me/100g
gleby (w 2000 r.).
Glin i wodór wymienny w latach badań 1989 i 1993, stwierdzano w kompleksach sorpcyjnych wszystkich poziomów analizowanych gleb. W 1997 r. oraz
2000 r. obecność glinu i wodoru wymiennego oznaczano tylko w próbach pobranych
z poziomów mineralnych skał macierzystych - średnio 0,3 me/100g Hw oraz
1,8 me/100g Alw. W latach wcześniejszych obecność Alw i Hw w kompleksach
sorpcyjnych poziomów C i D była nieznaczna i utrzymywała się na poziomie
0,01 me/100g (1989 r.) oraz w 1993 r. – 0,01 me (Hw) i 0,3 me/100g gleby (Al3+).
Ogólna suma zasadowych kationów wymiennych S w kolejnych latach badań,
obniżyła się średnio od 15 do 25% w stosunku do danych wyjściowych z 1989 r.
(ryc. 3).
Zawartości węgla organicznego i azotu ogółem - począwszy od 1989 r. wykazywały tendencje wzrostowe. W ściółce i butwinie stwierdzono wzrost zasobności
w Corg. od 1 do 30%, zaś w poziomach mineralnych Bv, BvC, C, wzrost o nawet
70%. Zasobność gleb w azot ogółem zwiększyła się średnio o 5-10% w poziomach
organicznych i od 2 do 40% w poziomach mineralnych (ryc. 3).
Wnioski
1. Wieloletnia depozycja alkaliczna spowodowała całkowite odkwaszenie gleb
(pierwotnie kwaśnych i silnie kwaśnych) w całej głębokości profilu.
2. Wraz z malejącą emisją pyłów do atmosfery, w poszczególnych poziomach glebowych zaznaczają się następujące tendencje:
– najsilniej na obniżenie wielkości emisji reagują poziomy próchniczne – Ah,najmniej widoczną fluktuacją zmian wartości pH odznaczają się poziomy iluwialne
Bv (lub Bfe), zaś poziomy butwinowe oraz poziomy ściółki wykazują stałe,
wysokie wartości pH, w zakresie odczynu alkalicznego,
– kwasowość hydrolityczna we wszystkich poziomach glebowych jest stosunkowo
niska i na przestrzeni 11 lat badań nie stwierdzono istotnej zmiany, za wyjątkiem poziomów butwinowych, w których Hh wzrosła średnio o 0,9me/100g,
– zawartości wodoru wymiennego Hw oraz glinu wymiennego Al+3 systematyczne
wzrastają w kompleksach sorpcyjnych poziomów C i D.
– ogólna zawartość kationów wymiennych w kompleksach sorpcyjnych badanych
gleb obniżyła się o 15- 20% w kolejnych latach badań,
– zawartość węglanów w poziomach próchnicznych, iluwialnych, skał macierzystych wykazuje tendencje malejące, zaś w poziomach butwinowym i ściółki
utrzymuje się nadal na wysokim poziomie (do 9%),
– zawartości węgla organicznego i azotu ogółem wykazują fluktuacje – z niewielką
tendencją do wzrostu obu tych wartości.
3. Badane gleby leśne zostały silnie przekształcone w wyniku presji alkalicznej.
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Na skutek obniżenia wielkości emisji pyłów węglanowych zachodzą stopniowe
zmiany renaturalizacyjne w siedliskach. Powolne tempo tych przemian uzależnione jest w znacznym stopniu od tendencji malejących w ogólnej emisji
zanieczyszczeń atmosfery.
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RENATURALIZATION OF PINEWOOD HABITATS TRANSFORMATION
BY CEMENT INDUSTRY
Summary
Pedological studies have been carried out since 1989 in the vicinity of the„Nowiny” S.A. Cement Mill and the „Trzuskawica” S.A. Lime Plant, the Kielce
Region. Their aim was to grasp the dynamism of the physical properties and the
chemistry of soils according to the changes in cement dust emission. Additionally
they were to determine the rate of changes in the properties of particular genetic
horizons of podzolic soils.
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