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ZWAŁOWISKA ZEWNĘTRZNEGO POLA SZCZERCÓW 

 

1. Wstęp 

W kopalni Bełchatów zagadnienia ochrony środowiska przyrodniczego mają prioryte-
towe znaczenie dla górnictwa i społeczeństwa. Koncentracja wielkoprzestrzennej eksploa-
tacji odkrywkowej powoduje przekształcenia środowiska na skalę nie notowaną w innych 
kopalniach w Polsce. Taka ingerencja w środowisko przyrodnicze nie napotyka na opór 
społeczności lokalnej tylko wtedy, gdy zagwarantowane jest ponowne ukształtowanie kraj-
obrazu co najmniej z walorami stanu wyjściowego. Aby cel ten osiągnąć niezbędna jest 
racjonalna działalność rekultywacyjna rozpoczynana już od fazy projektowania inwestycji, 
prowadząca w konsekwencji do ukształtowania docelowych ekosystemów o dużych walo-
rach przyrodniczych i gospodarczych. Podstawą planowania zabiegów z zakresu rekultywa-
cji leśnej, na etapie projektowania, jest trafne rozpoznanie warunków siedliskowych, a na-
stępnie prawidłowy dobór zabiegów stymulujących rozwój wprowadzanych zbiorowisk ro-
ślinnych [2–4]. 

Według przybliżonych szacunków, od początku działalności do końca 2010 roku, 
kopalnia Bełchatów przejęła około 10 698 ha, w tym gruntów rolnych 6 900 ha, leśnych 
2 876 ha i innych 922 ha. Powierzchnia ta będzie jeszcze przyrastać w związku z rozbu-
dową odkrywki Szczerców. Szacuje się, że ogółem powierzchnia gruntów wyłączonych 
przez kopalnię wyniesie około 11 200 ha w tym około 7 000 ha gruntów rolnych, około 
2 900 ha leśnych i około 1 300 ha innych. Przybliżony bilans powierzchniowy i procento-
wy gruntów przeznaczonych do wyłączenia pod odkrywkę Pola Szczerców i kierunków 
rekultywacji planowanych na koniec działalności przedstawiają rysunki 1 i 2. 
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Rys. 1. Udział powierzchniowy i procentowy gruntów 
przeznaczonych do wyłączenia pod odkrywkę Pola Szczerców 

 

Rys 2. Udział powierzchniowy i procentowy kierunków rekultywacji 
na koniec działalności odkrywki Pola Szczerców 

Ogólnie w kopalni Bełchatów dotychczas zabiegi rekultywacyjne zakończono na po-
wierzchni około 1 800 ha zwałowisk (ok. 1 500 ha zwałowiska zewnętrznego i ok. 300 ha 
zwałowiska wewnętrznego), z tego około 1 570 ha przekazano ALP. Wśród zajmowanych 
pod zwałowisko gruntów rolnych i leśnych przeważały grunty słabych klas (V, VI). 

Docelowe zamierzenia rekultywacyjne kopalni przewidują, że dla kierunku leśnego 
zrekultywowane zostanie około 5 000 ha, dla wodnego ⎯ około 4 200 ha, a dla pozosta-
łych (m.in. rolnego i innych specjalnych np. rekreacyjno-wypoczynkowego) około 2 tys. ha. 
Widać, że leśnictwo stosunku do powierzchni oddanej kopalni wzbogaci się o około 2,0 tys. ha 
gruntów.  

Dla porównania, zamierzenia rekultywacyjne przyjęte w planie zamykającym eksploa-
tację największej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Hambach w Nadreńskim Zagłę-
biu Węglowym w Niemczech (zbliżonej powierzchniowo do odkrywki „Bełchatów”), są 
następujące: powierzchnia gruntów wyłączonych pod kopalnię – 9 000 ha, w tym 4 430 ha 
grunty rolne (49%), 4 160 ha leśne (46%), 510 inne (5%).  

Do realizacji zatwierdzono następujące kierunki rekultywacji: leśny 4 150 ha (46%), 
wodny 3400 ha (34%), rolny 1 550 ha (20%) [1]. 
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2. Cel badań  

W pracy przedstawiono wyniki studiów nad opracowaniem metody zalesienia dotych-
czas zadarnionych fragmentów zwałowiska zewnętrznego Pola „Szczerców”. Podjęto je 
w związku ze zmianą, dla przeważającego obszaru zwałowiska, koncepcji rekultywacji z tym-
czasowej obudowy biologicznej na leśny kierunek zagospodarowania [6]. 

3. Obiekt badań 

Przedmiotem badań, których wyniki przedstawiono w niniejszej publikacji, jest frag-
ment zbocza zwałowiska zewnętrznego odkrywki „Szczerców” obejmujących skarpy o wysta-
wie południowej, wschodniej i północno-wschodniej (rys. 3). 

Nadkład złoża „Szczerców” 

Rozpoznanie przydatności rekultywacyjnej utworów nadkładu stanowi podstawę 
racjonalnej działalności rekultywacyjnej. Uwzględniając to w latach 2004 i 2010 przepro-
wadzono szczegółową ocenę nadkładu Pola Szczerców. Uwarunkowania geologiczne spra-
wiają, że generalnie charakteryzuje się on dużym zróżnicowaniem właściwości fizycznych 
i chemicznych tworzących go trzecio- i czwartorzędowych utworów. W objętych oceną par-
tiach nadkładu zaznacza się niewielka przewaga utworów lekkich (piaszczystych) klasy D, 
wymagających użyźnienia, nad utworami o wyższej żyzności ⎯ potencjalnie produktywne 
klas C i B [4, 8]. Udział utworów spoistych ⎯ glin, iłów, mułów i mułków (klasy B i C) 
jest jednak wyraźnie większy niż to miało miejsce w nadkładzie odkrywki „Bełchatów”. 
Istnieją więc sprzyjające warunki, aby powierzchniową warstwę zwałowiska budować głów-
nie z mieszaniny utworów luźnych ze spoistymi. W miarę możliwości należy eliminować 
z niej same utwory luźne oraz bezwzględnie grunty nadmiernie zakwaszone (zawęglone pias-
ki i rzadziej iły mioceńskie). Taki sposób postępowania ma duże znaczenie dla podwyższe-
nia udatności zalesień i obniżenia kosztów rekultywacji leśnej. 

Zwałowisko 

Wymiary i parametry zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców są korzystne dla za-
gospodarowania leśnego i mieszczą się w ogólnie stosowanych w tym zakresie normach. 
Zwałowisko to, o docelowej powierzchni około 1 200 ha i wys. względnej około 150 m, obej-
mowane było od 2003 do 2009 roku tymczasową obudową biologiczną, tj. zadarnieniem 
roślinnością o funkcjach ochronnych i estetycznych. W metodzie tej główny nacisk położo-
no na właściwą agrotechnikę i trafny dobór składu roślinności zadarniającej. Jej głównym 
celem było zabezpieczenie obiektu przed erozją wodną i negatywnym wpływem na środo-
wisko.  
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Rys. 3. Kategorie powierzchni i etapy realizacyjne rekultywacji leśnej 
na zwałowisku zewnętrznym Pola Szczerców  

Zakres głównych zabiegów obejmował: wprowadzenie roślinności zadarniającej meto-
dą hydroobsiewu (mieszankę traw z gatunkami motylkowatymi), uzupełniające nawożenie 
mineralne i zabiegi pielęgnacyjne. Skutecznie zadarniono około 100 ha ukształtowanych 
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zboczy zwałowiska. Po wycofaniu się z planów reeksploatacji przystąpiono do opracowa-
nia koncepcji zalesienia terenów już zadarnionych i fragmentów nowo budowanych. 

4. Metoda badań 

Przy opracowywaniu metody zalesienia zadarnionych fragmentów zwałowiska „Szczer-
ców” uwzględniono rezultaty dotychczasowych badań i doświadczeń praktycznych w za-
kresie rekultywacji leśnej prowadzonej na zwałowisku zewnętrznym i wewnętrznym Pola 
Bełchatów [2–4]. Sytuacja na obszarze około 100 ha już zadarnionych zboczy jest jednak 
odmienna niż na terenach nowo formowanych i wymaga zastosowania innych technologii 
postępowania. 

W celu rozpoznania warunków glebowych determinujących kształtowanie się docelo-
wych siedlisk leśnych, zastosowano fitosocjologiczno-glebową metodę oceny warunków re-
kultywacji. Metoda ta jest szczególnie przydatna dla oceny obiektów wielkopowierzchnio-
wych już porośniętych roślinnością, na których występuje duże zróżnicowanie właściwości 
utworów [2]. 

W pierwszym kroku skartowano roślinność porastającą przedmiotowe zbocza, na 
95,56 ha powierzchni. Wyróżniono powierzchnie z pokryciem przez roślinność w stopniu: 
<25%, 25–50%, 50–75% i >75%. Cechy te przedstawiono na mapie w skali 1:2000 (rys. 3).  

Kolejnym kryterium oceny był skład gatunkowy roślin (gatunki panujące i współpanu-
jące). W dalszym etapie prac z charakterystycznych miejsc w wytypowanych grupach 
roślinności pobrano próbki glebowe do analiz laboratoryjnych. W laboratorium oznaczono 
w nich wybrane właściwości fizyczne i chemiczne metodami ogólnie przyjętymi w bada-
niach gleboznawczych [7]. Równolegle z prowadzonymi badaniami fitosocjologiczno-gle-
bowymi założono na skarpie wschodniej doświadczenie terenowe nad zastosowaniem her-
bicydu Roundup, mające na celu określenie wielkości dawek potrzebnych do eliminowania 
nadmiernego porostu roślinności zadarniającej (zwłaszcza lucerny siewnej) [5]. 

5. Wyniki badań 

Na podstawie badań florystycznych i glebowych na badanym obszarze wyróżniono 
4 kategorie powierzchni o różnym stopniu trudności zalesienia (tab. 1, rys. 3), wymagające 
zastosowania odpowiednich zabiegów rekultywacyjnych [5]: 

Kategoria I ⎯ tereny bez roślin lub z pokryciem słabym poniżej 25%. Są to powierzchnie 
zbudowane z utworów nadmiernie zakwaszonych lub bardzo jałowych (piaski luźne, 
tab. 1). Wymagają one neutralizacji lub użyźnienia. Na terenach tych po neutralizacji 
i użyźnieniu prognozuje się powstanie siedlisk upodabniających się do boru suchego 
(Bs), boru świeżego (Bśw) i lokalnie innych. 
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Kategoria II ⎯ tereny z pokryciem roślin średnim od 25–50%. Są to powierzchnie zbu-
dowane na przeważającym obszarze z utworów ubogich lekkich, najczęściej o składzie 
ziarnowym piasków luźnych lub słabo gliniastych czasem piasków gliniastych lekkich 
(tab. 1). Roślinność reprezentowana jest głównie przez gatunki związane z siedliskami 
ubogimi (np. przymiotno kanadyjskie, szczotlicha siwa), natomiast lucerna występuje 
rzadko, najczęściej w małych grupkach i pojedynczo. Potencjalnie na terenach tych 
można prognozować powstanie siedlisk upodabniających się do borów, głównie świe-
żych (Bśw) i mieszanych (BMśw). 

Kategoria III ⎯ tereny z pokryciem roślin dużym, od 50–75%. Są to powierzchnie zbudo-
wane na przeważającym obszarze z utworów średnio żyznych o składzie ziarnowym 
od piasków gliniastych mocnych do glin lekkich (tab. 1). Lucerna z domieszką kup-
kówki i kostrzewy czerwonej wyraźnie przeważa; lokalnie występują niewielkie przer-
wy w pokryciu roślinnością spowodowane punktowym występowaniem utworów nad-
miernie zakwaszonych. Potencjalnie na terenach tych można prognozować powstanie 
siedlisk upodabniających się do lasów mieszanych świeżych (LMśw) i borów miesza-
nych świeżych (BMśw). 

Kategoria IV ⎯ tereny z pokryciem roślin bardzo dużym, ponad 75%. Są to powierzchnie 
zbudowane na przeważającym obszarze z utworów żyznych o składzie ziarnowym od 
piasków gliniastych mocnych do glin ciężkich (tab. 1). Lucerna dominuje występując 
łanowo najczęściej z kupkówką pospolitą oraz miejscami z domieszką stokłosy bez-
ostnej, rzadziej trzciny pospolitej. Potencjalnie na terenach tych można prognozować 
powstanie siedlisk upodabniających się do lasów mieszanych (LMśw) i lasów świe-
żych (Lśw). 

6. Metoda zalesienia 

Dla przedmiotowych powierzchni przyjęto biodynamiczną metodę zalesień [3]. Oprócz 
zastosowania odpowiednich zabiegów agrotechnicznych i fitomelioracyjnych poprawiają-
cych właściwości gruntu, uwzględnia ona wprowadzenie wielogatunkowego zestawu ro-
ślinności drzewiastej, w skład którego, obok gatunków docelowych, wchodzą także gatunki 
fitomelioracyjne, biocenotyczne i pomocnicze. 

Uwzględniając założenia przyjętej metody dla 4 wyróżnionych kategorii powierzchni, 
zaproponowano odpowiednio dobrane zabiegi z zakresu rekultywacji biologicznej. Zaliczyć 
do nich można głównie: chemiczne niszczenie nadmiernego (konkurencyjnego w stosunku 
do zalesień) porostu roślinności zielnej, neutralizację utworów nadmiernie zakwaszonych 
oraz użyźnienie utworów jałowych poprzez zastosowanie domieszki materiałów ulepszają-
cych (kredy jeziornej), nawożenie mineralne i fitomelioracje. Zabiegi te uznano za niezbęd-
ne dla poprawy właściwości fizycznych i chemicznych utworów zwałowiskowych, w stop-
niu umożliwiającym prawidłowy wzrost zalesień. Skład gatunkowy, więźba sadzenia, forma 
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zmieszania gatunków zostały tak dobrane, aby zalesienia pełniły następujące funkcje: prze-
ciwerozyjną, glebotwórczą i glebochronną, sanitarno-estetyczną i produkcyjną. 

Zestawy gatunków drzew i krzewów dobrano oddzielnie dla każdej kategorii powierzch-
ni. W ich skład weszły następujące grupy gatunków: główne (sosna zwyczajna, dąb bez-
szypułkowy, dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, modrzew europejski, klon zwyczajny, 
jawor i inne), fitomelioracyjne (olsza czarna i szara) oraz biocenotyczne (rozmaite gatunki 
krzewów). 

Podstawowym założeniem projektowanych prac rekultywacyjnych jest uzyskanie w przy-
szłości na przedmiotowych terenach, docelowych, dostosowanych do warunków siedlisko-
wych, wartościowych przyrodniczo i gospodarczo zbiorowisk leśnych. 

7. Podsumowanie 

1) Działalność rekultywacyjna na terenach pogórniczych zmierza, przy wykorzystaniu 
doświadczeń naukowych i praktycznych, do tworzenia wartościowych ekosystemów 
o wysokich walorach przyrodniczych i gospodarczych. 

2) Wyniki dotychczasowych badań z zakresu rekultywacji leśnej w Kopalni „Bełcha-
tów”, wskazują, że na terenach rekultywowanych na przeważającej powierzchni będą 
powstawać siedliska o większej żyzności niż miało to miejsce na gruntach rodzimych, 
zajmowanych pod eksploatację. 

3) Warunkiem efektywnej rekultywacji leśnej jest prawidłowe rozpoznanie warunków 
siedliskowych, a następnie odpowiedni dobór zabiegów agrotechnicznych i składu za-
lesień. Jedną z metod służących do prawidłowego rozpoznania warunków siedliskowych 
jest, zastosowana dla potrzeb niniejszego opracowania, metoda fitosocjologiczno-gle-
bowa. 

4) Roślinność występująca na dotychczas zadarnianych zboczach zwałowiska zewnętrz-
nego Pola Szczerców, została wykorzystana jako wskaźnik oceny stopnia żyzności 
gruntów przed ich zalesieniem. Charakterystyczne cechy roślinności (stopień pokrycia 
i gatunki panujące) oraz fizyczne i chemiczne właściwości gruntów przyjęto jako kry-
teria do wydzielenia na przedmiotowych zboczach kategorii terenu różniących się stop-
niem trudności zalesienia. 

5) Uwzględniając stopień trudności zalesienia, wyróżniono 4 kategorie powierzchni. Dla 
każdej z nich przyjęto odpowiednio dobrane zestawy zabiegów rekultywacyjnych oraz 
właściwy skład i rozmieszczenie gatunków. 
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