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REKULTYWACYJNE I NAWOZOWE U¯YTKOWANIE ODPADÓW ORGANICZNYCH

Jan Siuta

REKULTYWACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WYSYPISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KAWÊCZYNIE

Wprowadzenie

Wysypisko odpadów komunalnych powsta³o nieformalnie (bez projektu i decyzji
administracyjnej) w wyrobisku po nieformalnej eksploatacji kopaliny. Brak dokumen-
tacji wyj�ciowego stanu wyrobiska oraz ilo�ci i jako�ci zdeponowanych odpadów w
czasie budowy Elektrociep³owni Kawêczyn, bytowo-gospodarczych (komunalnych) a
tak¿e ró¿norodnych odpadów budowlanych i mas ziemnych, uniemo¿liwia prawid³owe
opisanie w³a�ciwo�ci tego antropogenicznego górotworu (gruntu). Nie ulega w¹tpli-
wo�ci, ¿e do czasu rozpoczêcia budowy Elektrociep³owni Kawêczyn, deponowano
g³ównie odpady bytowo-gospodarcze, zawieraj¹ce znaczne ilo�ci czê�ci organicz-
nych. W czasie budowy Elektrociep³owni dominowa³y natomiast odpady materia³ów
budowlanych i przemieszczane masy ziemne.

W pocz¹tkowej fazie odpady lokowano zapewne w zawodnionych czê�ciach nie-
formalnego wyrobiska. W miarê zape³niania wyrobiska budowano nadwodn¹ czê�æ
bry³y wysypiska, która wzrasta³a ponad przyleg³y teren. Bez³adne deponowanie odpa-
dów oraz nieregularne osiadanie (zagêszczanie siê) zdeponowanych mas powodowa³o
du¿¹ zmienno�æ wysoko�ci i powierzchni nadziemnej czê�ci bry³y wysypiska.

Powierzchnia wysypiska pokry³a siê samosiewn¹ ro�linno�ci¹ (g³ównie trawami i
zio³ami) o zmiennej strukturze przestrzennej. Szata ro�linna chroni �rodowisko nad-
ziemne przed ujemnym oddzia³ywaniem zdeponowanych odpadów.

Brak uszczelnienia czaszy i bezpo�rednie sk³adowanie odpadów do zawodnionych
czê�ci wyrobiska mia³o zapewne negatywny wp³yw na jako�æ p³ytkich wód podziem-
nych, a tak¿e na emisjê do atmosfery gazu wysypiskowego (g³ównie metanu i siarko-
wodoru). Potencja³ metanowy zmala³ ju¿ do stanu nie zagra¿aj¹cego �rodowisku. W¹t-
pliwo�ci mo¿na mieæ natomiast odno�nie wp³ywu zdeponowanych odpadów na jako�æ
wody podziemnej. Czê�ciow¹, ale miarodajn¹ odpowied� w tym zakresie stanowi¹
wyniki analizy laboratoryjnej wody pobranej z dwóch piezometrów zlokalizowanych
na kierunku sp³ywu wody z wysypiska ku dolinie Wis³y. Analizy te wykonano w roku
2003 w ramach ekspertyzy �Ocena degradacji gruntu i wody podziemnej na dzia³ce
�EC Kawêczyn� przy ul. Che³m¿yñskiej 180 w Warszawie [1]. Spo�ród wszystkich
oznaczeñ tylko stê¿enia ¿elaza i w jednej próbce zawarto�æ jonu amonowego przekro-
czy³y dopuszczalne zawarto�ci w wodzie do picia. Wielokrotne przekroczenia zawarto-
�ci ¿elaza stwierdzono te¿ w wodzie studni g³êbinowej (0,39�2,9 mg w dm3) oraz w
wodach drena¿owych (1,85�4,28 mg w dm3) na terenie Elektrociep³owni.



68

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 9

Dowodzi to, ¿e nadmierne ilo�æ ¿elaza w wodach gruntowych (i g³êbinowych) tego
terenu s¹ pochodzenia naturalnego. Obecnie znikomy wp³yw wysypiska na jako�æ wód
podziemnych wynika z nastêpuj¹cych powodów:
l dawno zdeponowane organiczne czê�ci odpadów uleg³y ju¿ daleko id¹cym prze-

mianom,
l pokrywowa warstwa odpadów materia³ów budowlanych i przemieszczonej ziemi

odizolowa³a z³o¿e odpadów komunalnych od wp³ywu czynników atmosferycznych,
l samosiewna szata ro�linna, pobieraj¹ca du¿e ilo�ci wody, ograniczy³a infiltracjê wody

opadowej.

Nie bez dodatniego wp³ywu jest glebotwórcza pokrywa popio³u nak³adana w ra-
mach rekultywacji technicznej.

Opisany stan nadziemnego i gruntowo-wodnego �rodowiska dowodzi, ¿e zrekulty-
wowany teren wysypiska nie bêdzie stanowi³ ¿adnej uci¹¿liwo�ci dla otoczenia. Oprócz
funkcji ekologicznej w strefie ochronnej EC Kawêczyn teren wysypiska mo¿e pe³niæ
funkcje widokowo-krajobrazowe.

�Projekt rekultywacji wysypiska �mieci komunalnych w strefie ochronnej EC

Kawêczyn z wykorzystaniem popio³ów� zosta³ opracowany w 1994 r. przez G³ówne
Biuro Studiów i projektów ENERGOPROJEKT, jest realizowany przez Energoutech
Kawêczyn Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe Sp. z o.o. w Warszawie.

Ocena stanu realizacji projektowej rekultywacji technicznej

W projekcie rekultywacji wysypiska �mieci komunalnych � opracowanym dla inwe-
stycji �EC Kawêczyn � rekultywacja wysypiska �mieci komunalnych w strefie ochronnej
EC z wykorzystaniem popio³ów� prawid³owo zdecydowano siê na pokrycie odno�nego
sk³adowiska warstw¹ popio³u EC Kawêczyn i ukszta³towania w ten sposób glebotwór-
czego gruntu.

W projekcie przyjêto, ¿e technicznie (rekultywacyjnie) ukszta³towana rze�ba powierzchni
wysypiska bêdzie bliska powierzchni z przed przykrycia jej glebotwórcz¹ warstw¹ popio³u.
W ten sposób zachowano by zmienno�æ przestrzenn¹ terenu zrekultywowanego.

Takie rozwi¹zanie synchronizowa³o z koncepcj¹ porekultywacyjnego zazielenie-
nia terenu w strefie ochronnej EC Kawêczyn. Wykonawca robót rekultywacyjnych uzna³
za celowe ukszta³towanie p³askiej powierzchni rekultywowanego gruntu, co tworzy
znacznie korzystniejsze warunki do porekultywacyjnego u¿ytkowania terenu, zw³asz-
cza w perspektywie lat dalszych. Nie mniej istotne jest te¿ znaczne wyniesienie rekul-
tywowanego gruntu ponad otaczaj¹cy teren. Pozwoli to na rekreacyjno-spacerowo-wi-
dokowe zagospodarowania terenu w niedalekiej przysz³o�ci.

Poczynion¹ modyfikacjê w technicznej rekultywacji terenu sk³adowania odpadów
nale¿y uznaæ za uzasadnion¹ wzglêdami ekologicznymi, krajobrazowymi i u¿ytkowymi.

Modyfikacja ta poci¹ga za sob¹:
1) kontynuowanie p³askiej rze�by terenu na pozosta³ej czê�ci wysypiska,
2) budowê tarasów na skarpach wy¿szych od 5 m, oraz wydatne zmniejszenie spad-

ków skarp, które obecnie maja charakter usypowy,
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3) wzbogacenie zaprojektowanej funkcji terenu o warto�ci rekreacyjno-spacerowe i
widokowe,

4) modyfikowanie sposobu zazieleniania powierzchni zrekultywowanych.

Ukszta³towana technicznie powierzchnia gruntu rekultywowanego jest wyniesiona
25�27 m ponad tereny przyleg³e (mapa, fot. 1�3). Stanowi ona oko³o po³owy terenu
wysypiska.

Wskutek wyrównywania wysoko�ci terenu i jego powierzchni (fot. 1�3) powsta³y
skarpy o usypowych, bardzo du¿ych spadkach (fot. 3�7). Czê�æ tych skarp jest tymcza-
sowa (fot. 4, 6, 7, 8, 9), poniewa¿ w toku dalszego pokrywania sk³adowiska zostan¹
one zlikwidowane w miejscu obecnego wystêpowania.

Skarpy o usypowych spadkach i du¿ych wysoko�ciach (fot. 3, 4, 5, 7) s¹ niew³a-
�ciwe dla dobrze wykonanej rekultywacji technicznej oraz dla porekultywacyjnego
zagospodarowania terenu. S¹ one nara¿one na erozyjne dzia³anie opadów atmosfe-
rycznych. Ponadto, trudne s¹ do zadarnienia i uodpornienia na rozmywanie przez
wody opadowe. Dotyczy to zw³aszcza skarp po³udniowych, po³udniowo-zachodnich
i po³udniowo-wschodnich.

Dotychczasowe wykonawstwo rekultywacji technicznej ocenia siê dobrze, ponie-
wa¿ zmierza do ukszta³towania o wielowariantowej du¿ej u¿yteczno�ci, z preferencj¹
funkcji rekreacji.

Zalecenia dotycz¹ce kontynuowania rekultywacji technicznej

Pozosta³¹ czê�æ terenu wysypiska (oko³o 50% powierzchni) nale¿y pokryæ glebo-
twórcz¹ warstw¹ popio³u, spe³niaj¹c nastêpuj¹ce warunki:
1. Nie nale¿y powiêkszaæ obszaru wyniesionego do wysoko�ci warstwicy 26,0 m nad

poziom terenu (fot. 2, 3).
2. Warstwê glebotwórczego popio³owego gruntu nale¿y na³o¿yæ we wschodniej (fot.

7, 8, 9, 11, 13) i pó³nocnej czê�ci (fot. 10, 12) wysypiska.
3. Na skarpie wschodniej (fot. 3, 5) nale¿y ukszta³towaæ taras szeroko�ci co najmniej 3 m,

dziel¹cy j¹ na czê�æ doln¹ i czê�æ górn¹ oraz z³agodziæ nachylenie obu czê�ci skar-
py. Niewielkie nachylenie tarasu powinno byæ skierowane ku bryle sk³adowiska.
Ma to uchroniæ skarpê przed rozmywaniem podczas obfitych opadów deszczu.

4. W po³udniowej czê�ci wysypiska grubo�æ popio³owej warstwy gruntu nale¿y dosto-
sowaæ do obecnej wysoko�ci terenu po stronie wschodniej (fot. 8, 9) i oko³o 1 m w
czê�ci zachodniej (na skraju wysypiska).

5. W pó³nocnej czê�ci wysypiska powsta³o bardzo du¿e zró¿nicowanie wysoko�ci
pomiêdzy terenem z glebotwórcz¹ warstw¹ popio³u, a niezmienionym terenem
wysypiska (fot. 4, 7, 12); w toku nak³adania glebotwórczej warstwy popio³u na
powierzchnie wysypiska nale¿y obni¿yæ jej wysoko�æ o oko³o 3 m w stosunku do
ju¿ ukszta³towanego gruntu po stronie wschodniej (fot. 4, 5) i po³udniowej (fot. 12)
oraz z³agodziæ nachylenie odno�nych skarp; w peryferyjnych pó³nocnych czê�ciach
wysypiska (fot. 10, 12) grubo�æ glebotwórczej warstwy popio³u powinna wynosiæ
oko³o 1 m.
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6. Istniej¹ca droga dojazdowa (fot. 6) w po³udniowej czê�ci sk³adowiska stanowi an-
tropogeniczny w¹wóz, nale¿y go zape³niæ (w koñcowej fazie rekultywacji technicz-
nej) glebotwórcz¹ warstw¹ popio³u.

7. Nale¿y zbudowaæ drogê dojazdow¹ prowadz¹c¹ od pó³nocno-wschodniej czê�ci
wysypiska do po³udniowo-wschodniej czê�ci. W tym celu trzeba wykorzystaæ dro-
gê pokryt¹ p³ytami betonowymi (w pó³nocno-wschodniej czê�ci). Do po³udniowo-
wschodniej czê�ci wysypiska drogê nale¿y prowadziæ pomiêdzy czê�ci¹ pokryt¹
glebotwórcz¹ warstw¹ popio³u i nie pokryt¹ jeszcze czê�ci¹ wysypiska. Przed³u¿e-
niem tej drogi powinien byæ taras na skarpach w po³udniowej i wschodniej czê�ci
wysypiska. Odno�na droga ma pe³niæ funkcjê dojazdow¹ i spacerow¹. Tarasy na
skarpach maj¹ g³ównie funkcje: ochrona skarp przed rozmywaniem i ci¹gi spacero-
we, ale w razie potrzeby tak¿e do transportu ko³owego.

8. Ukszta³towanie bry³y zrekultywowanego terenu powinno zapewniæ powierzchnio-
wy odp³yw nadmiaru wód opadowych, które bêd¹ wystêpowa³y podczas gwa³tow-
nych deszczów. W tym celu nale¿y:
1) ukszta³towaæ ma³e spadki powierzchni wysoczyzny od strony wschodniej ku stro-

nie zachodniej,
2) do ujmowania i odprowadzania sp³ywów nadmiaru wód opadowych nale¿y wy-

konaæ rów otwarty (wy³o¿ony p³ytami perforowanymi), biegn¹cy z po³udniowo-
zachodniej do pó³nocno-wschodniej czê�ci wysypiska.

Glebotwórcze w³a�ciwo�ci gruntu ukszta³towanego w rekultywacji

technicznej

Stosownie do projektu rekultywacji wysypisko odpadów jest pokrywane glebotwór-
cz¹ warstw¹ popio³u EC Kawêczyn, a powierzchniowa jej czê�æ ziemi¹ piaskowo-gli-
niast¹. Czê�æ zasadnicz¹ stanowi grunt popio³owy. Glebotwórcza warto�æ gruntu ukszta³-
towanego z popio³u i pokrytego ziemi¹ naturaln¹ jest bardzo du¿a.

Grunt ukszta³towany z popio³u lotnego ma py³owy sk³ad ziarnowy. Wykazuje bar-
dzo du¿¹ porowato�æ, tote¿ ³atwo wch³ania du¿e ilo�ci wody. £atwo te¿ oddaje wodê
ro�linom [2, 3].

Popio³owy grunt zawiera wszystkie sk³adniki pokarmowe ro�lin oprócz azotu. Sk³ad
chemiczny popio³u lotnego jest zbli¿ony do sk³adu chemicznego gleb bardzo dobrej
jako�ci (¿yzno�ci).

Popió³ EC Kawêczyn ma wyj¹tkowo korzystny sk³ad chemiczny (tab. 1). Nie za-
wiera on nadmiernych ilo�ci metali ciê¿kich. ¯aden z metali ciê¿kich nie przekracza
limitu dopuszczonego prawnie dla gleb nierolniczego i niele�nego u¿ytkowania. Odpa-
dy paleniskowe maj¹ jednak alkaliczny odczyn oraz zawieraj¹ znaczne ilo�ci soli ³atwo
rozpuszczalnych w wodzie. Odczyn alkaliczny ustêpuje jednak w miarê up³ywu czasu
pod wp³ywem neutralizuj¹cego dzia³ania ro�lin, dwutlenku wêgla oraz wielu innych
kwasotwórczych sk³adników przemieszczanych z opadami atmosferycznymi.

Sole mineralne s¹ wymywane z wierzchniej do g³êbszej warstwy gruntu. Wprowa-
dzenie do takiego gruntu odpowiedniej ilo�ci masy organicznej, dostarczaj¹cej po¿ywki
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dla ro�lin i mikroorganizmów tworzy warunki do intensywnej wegetacji, neutralizacji
odczynu alkalicznego i wymywania soli mineralnych. Wymieszanie osadu z biologiczne-
go oczyszczania �cieków z popio³em tworzy warunki do szybkiego i bardzo intensywne-
go zazielenienia powierzchni oraz do dynamicznego rozwoju procesu glebotwórczego.

Sposób ukszta³towania gleby

Glebotwórcz¹ (próchniczn¹) warstwê gruntu nale¿y ukszta³towaæ stosuj¹c osady z
biologicznego oczyszczania �cieków komunalnych. Osady �ciekowe po mechanicz-
nym odwodnieniu mog¹ byæ wprowadzane bezpo�rednio do rekultywowanego gruntu
lub mieszane z popio³em do postaci ziemi próchnicznej i nak³adane 20�30 cm warstw¹
na grunt bezglebowy.

Na p³askich powierzchniach bezpo�rednie wprowadzanie osadu do gruntu jest prost-
sze i tañsze, a jednocze�nie bardzo skuteczne [3, 4]. Do ukszta³towania próchniczo-
twórczej warstwy gleby na skarpach nale¿y stosowaæ mieszaninê osadu z popio³em

Tabela 1. Sk³ad chemiczny popio³u z Elektrociep³owni Kawêczyn
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o strukturze sypkiej (grudkowatej). Przepisy prawa polskiego dopuszczaj¹ stosowanie
do 200 ton suchej masy osadu �ciekowego na hektar gruntu rekultywowanego oraz do
250 ton/ha gruntu przeznaczonego do uprawy ro�lin na cele niejadalne i niepaszowe,
w tym uprawy ro�lin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz na cele energetyczne
i do produkcji ró¿nych wyrobów.

Osady �ciekowe zawieraj¹ oko³o 50% substancji organicznej i tyle samo czê�ci
mineralnych. W przypadku zastosowania 200 t suchej masy osadu na hektar, do gruntu
wprowadzi siê oko³o 100 t s.m. substancji organicznej. Znaczna jej czê�æ zostanie zmi-
neralizowana w ci¹gu 2�3 lat. W ziemi pozostanie wiêc oko³o 50�60 ton próchnicy [5].
Wiêkszo�æ gleb ornych w Polsce zawiera takie ilo�ci próchnicy.

Do intensywnego wzrostu ro�lin w pierwszych 2�3 latach wystarczy oko³o 100 t
s.m. osadu na hektar [3, 4]. Jednorazowe wprowadzenie do gruntu optymalnie du¿ej
dawki substancji jest zasadne z techniczno-ekonomicznych wzglêdów.

Proponuje siê zastosowanie 100 t s.m. osadów �ciekowych na hektar powierzchni
rekultywowanego gruntu. Pozosta³e 100 t s.m. osadu/ha mo¿e byæ zastosowane w dal-
szych latach.

Na skarpy i tarasy skarpowe wprowadza siê mieszankê osadowo-popio³ow¹ (zie-
miê próchniczotwórcz¹). Optymalna proporcja suchej masy osadu �ciekowego do po-
pio³u (suchego) w ziemi próchnicznej wynosi 1:1. Poniewa¿ wiêkszo�æ osadów �cieko-
wych odwodnionych mechanicznie zawiera oko³o 80% wody (20% s.m.), to objêto�æ
osadu bêdzie 4�5 razy wiêksza od objêto�ci popio³u.

Na skarpy ziemiê próchniczn¹ (mieszankê osadowo-popio³ow¹) wprowadza siê
zasypowo (z góry w dó³), formuj¹c warstwê o zmiennej grubo�ci (10�30 cm). W czê�ci
górnej mniejszej, a w czê�ci dolnej wiêkszej grubo�ci.

Bezpo�rednio po na³o¿eniu próchniczotwórczej warstwy na powierzchnie skarp
wysiewa siê mieszankê traw ³¹kowych wysokich.

Na powierzchnie p³askie korzystniej jest stosowaæ osad nieprzetworzony. Wtedy
5 cm warstwê osadu nak³ada siê na grunt rekultywowany przy u¿yciu rozrzutnika oborni-
kowego, a nastêpnie miesza siê z pod³o¿em ciê¿k¹ bron¹ talerzow¹ lub glebogryzark¹.
Na tak przygotowan¹ powierzchniê wysiewa siê mieszankê traw ³¹kowych wysokich.

W wariancie pokrywania rekultywowanego gruntu mieszank¹ osadowo-popio³ow¹,
grubo�æ próchniczotwórczej warstwy powinna wynosiæ co najmniej 10 cm, a nie prze-
kraczaæ 30 cm. �rednio oko³o 20 cm.

Po na³o¿eniu próchniczotwórczej warstwy wysiewa siê mieszankê traw ³¹kowych
wysokich.

Sposób ukszta³towania szaty ro�linnej

Kszta³towanie szaty ro�linnej bêdzie realizowane dwuetapowo. Bêdzie to mia³o
�cis³y zwi¹zek z sukcesywnym kszta³towaniem siê chemicznych i biologicznych w³a-
�ciwo�ci gleby w pionowym (profilowym) jej uk³adzie.

Alkaliczno�æ i zasolenie popio³owego gruntu uniemo¿liwiaj¹ prawid³owy rozwój
systemu korzeniowego drzew i krzewów w ci¹gu oko³o 10 lat. Nie przeszkadza to
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intensywnej wegetacji traw i ro�lin dwuli�ciennych, je¿eli zastosuje siê odpowiednio
du¿e dawki osadu �ciekowego, obfituj¹cego w azot i fosfor dostêpny dla ro�lin.

Intensywny wzrost ro�linno�ci niskiej nasila procesy glebotwórcze, w tym g³ównie
neutralizacjê odczynu, odsalanie roztworu glebowego, aktywizacjê mikrobiologiczn¹
w popio³owym gruncie. Tworzy to z czasem warunki do prawid³owego rozwoju syste-
mu korzeniowego drzew i krzewów.

Zaleca siê wiêc dwuetapowe zazieleniania rekultywowanego terenu.

Etap I. Intensywna uprawa traw z ewentualnym udzia³em ro�lin motylkowych (lucer-
na siewna, koniczyna) po 2�3 latach od wysiewu trawy. Trawê nale¿y kosiæ i
przerabiaæ na kompost. Nawo¿enie osadem �ciekowym (pierwsze po 2�3 la-
tach) ma zapewniæ intensywno�æ wegetacji i kszta³towania siê gleby.

Etap II. Po up³ywie 5�8 lat od rozpoczêcia intensywnej wegetacji traw powstan¹ wa-
runki do ¿ycia tych gatunków drzew i krzewów, które s¹ odporne na zasolenie
i alkaliczny odczyn gleby. W miarê dalszego up³ywu czasu bêd¹ coraz korzyst-
niejsze warunki dla wiêkszo�ci drzew, w tym wkraczaj¹cych samosiewnie.

Na skarpach zewnêtrznych (o du¿ych spadkach) po wysianiu mieszanki traw nie
ingeruje siê technicznie. Dalszy rozwój szaty ro�linnej bêdzie mia³ charakter samoistny
(samosiewny). Skarpy pó³nocna i wschodnia szybko zostan¹ poro�niête samosiewnymi
drzewami i krzewami. Na skarpach po³udniowej i zachodniej intensywno�æ wegetacji
bêdzie mniejsza, ale szybkie zadarnienie zabezpieczy te skarpy przed erozyjnym dzia-
³aniem wody i powietrza.

Porekultywacyjny sposób zagospodarowania terenu

Ukszta³towanie z popio³u grubej glebotwórczej pokrywy dobrze izoluje ni¿ej zale-
gaj¹ce odpady komunalne od przenikania do nich wód opadowych oraz oddzia³ywania
tego depozytu na aktywno�æ biologiczn¹ gruntu zrekultywowanego. Powy¿sza teza jest
w pe³ni zasadna pod warunkiem, ¿e szata ro�linna bêdzie dobrze rozwiniêta, co ma byæ
zapewnione przez odpowiednie u¿y�nienie gruntu osadem �ciekowym.

Du¿e wyniesienie rekultywowanego obiektu wzglêdem przyleg³ego terenu czyni
bardzo du¿e jego walory widokowe na panoramê niemal ca³ej Warszawy. Rekultywo-
wany teren mo¿e i powinien wiêc pe³niæ dwie g³ówne funkcje:

1) ekologiczn¹ � kompleks zieleni zintegrowany z przyleg³ym terenem po stronie
wschodniej,

2) rekreacyjn¹ (spacerowo-widokow¹) dla okolicznych mieszkañców.

Funkcja ekologiczna bêdzie realizowana pocz¹wszy od ukszta³towania szaty ro-
�linnej i doskonalona w toku sukcesywnego zadrzewiania i zakrzewiania terenu,

Funkcja rekreacyjna wymagaæ bêdzie opracowania projektu urz¹dzenia i sukce-
sywnego zagospodarowania terenu.
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Mówi¹c o porekultywacyjnym zagospodarowaniu terenu nale¿y mieæ na uwadze, ¿e:
l zazielenienie gruntu bezglebowego zapocz¹tkowuje, a nie koñczy biologiczn¹ re-

kultywacjê, która mo¿e trwaæ wiele lat,
l rekultywacja du¿ego terenu sprawia, ¿e równocze�nie wystêpuj¹ ró¿ne fazy rekul-

tywacji technicznej i biologicznej,
l zagospodarowanie niektórych powierzchni mo¿e byæ zapocz¹tkowane ju¿ na etapie

rekultywacji biologicznej czê�ci powierzchni, ale na ca³ym obszarze mo¿e byæ po-
dejmowane dopiero po zakoñczeniu wszystkich prac rekultywacyjnych, bo tylko
wtedy ma porekultywacyjny charakter.

Wnioski i zalecenia

1. Rekultywacyjne pokrycie wysypiska glebotwórcz¹ warstw¹ popio³u EC Kawêczyn
zrealizowano na oko³o ½  powierzchni. Wzglêdnie p³aska wierzchowina ukszta³to-
wanej bry³y jest wyniesiona 25�27 m wzglêdem przyleg³ego terenu. P³aska po-
wierzchnia wierzchowiny tworzy korzystne warunki do rekultywacji biologicznej i
porekultywacyjnego u¿ytkowania gruntu.

2. W toku rekultywacyjnego pokrywania wysypiska glebotwórcz¹ warstw¹ gruntu,
ukszta³towano po³udniow¹ i wschodni¹ skarpê o bardzo du¿ym, usypowym spadku.
Przy wyniesieniu bry³y rekultywowanego gruntu do 25 m powy¿ej przyleg³ego terenu
i usypowych spadkach skarp istnieje du¿e erozyjne zagro¿enie tych skarp. Niezbêdne
jest zmniejszenie tego zagro¿enia przez ukszta³towanie tarasu na po³udniowej i
wschodniej skarpie oraz zmniejszenie nachylenia tych skarp. Taras szeroko�ci oko-
³o 3 m nale¿y zlokalizowaæ na rzêdnej 15 m ponad przyleg³ym terenem.

3. Pozosta³y teren wysypiska nale¿y pokryæ glebotwórcz¹ warstw¹ popio³u:
l grubo�ci oko³o 1 m na krañcach zachodniej i pó³nocnej czê�ci wysypiska,
l grubo�ci ponad 1 m, wzrastaj¹cej z zachodu i pó³nocy ku wschodowi i po³udniu,

dostosowanej do wysoko�ci w ukszta³towanej ju¿ czê�ci bry³y rekultywowane-
go terenu.

4. W toku dalszej technicznej rekultywacji terenu wysypiska nale¿y sprofilowaæ skar-
pê zachodni¹ i ukszta³towaæ na niej taras szeroko�ci 3 m w taki sam sposób jak na
skarpach po³udniowej i wschodniej (punkt 2).

5. Drogê dojazdow¹ nale¿y poprowadziæ pocz¹wszy od strony pó³nocno-wschodniej
(w miejscu istniej¹cej drogi pokrytej p³ytami betonowymi) do po³udniowo-zachod-
niej czê�ci rekultywowanego terenu. W tej czê�ci droga powinna byæ po³¹czona z
tarasem na skarpach po³udniowej, zachodniej i wschodniej.

6. Rekultywacja techniczna ju¿ wykonana i zakoñczona wed³ug powy¿szych wska-
zañ, ukszta³tuje teren predystynowany do funkcji ekologicznej i widokowo-rekre-
acyjnej dla okolicznej ludno�ci Tym funkcjom nale¿y przyporz¹dkowaæ kontynu-
owanie rekultywacji technicznej, sposób rekultywacji biologicznej i projekt pore-
kultywacyjnego zagospodarowania terenu.
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7. W celu stworzenia warunków do intensywnej wegetacji ro�lin oraz przy�pieszone-
go rozwoju procesu glebotwórczego proponuje siê zastosowanie osadów z biolo-
gicznego oczyszczania �cieków komunalnych.
Na powierzchnie p³askie osad mo¿e byæ nak³adany warstw¹ 15�20 cm grubo�ci w
postaci wymieszanej z popio³em (próchniczotwórcza ziemia) lub bezpo�rednio w
postaci mazistej i mieszany z pod³o¿em.
Na skarpy nale¿y nak³adaæ mieszankê osadowo-popio³ow¹ (próchniczotwórcz¹ zie-
miê) warstw¹ 10�30 cm grubo�ci.

8. Biologiczna rekultywacja gruntu polega na jego u¿y�nieniu komunalnym osadem
�ciekowym (w tym mieszank¹ osadowo-popio³ow¹), obsianiu powierzchni mieszank¹
traw ³¹kowych wysokich oraz koszeniu trawy i przerabianiu jej na kompost.

9. Porekultywacyjne zagospodarowanie terenu zostanie zapocz¹tkowane po zakoñcze-
niu rekultywacji technicznej i biologicznej (w tym zaawansowania rozwoju gleby).
Wtedy powstan¹ warunki do ¿ycia takich gatunków drzew i krzewów, które bêd¹
po¿¹dane do pe³nienia funkcji oczekiwanych w rekreacyjnym u¿ytkowaniu terenu.

10. W czasie biologicznej rekultywacji terenu, czyli pocz¹wszy od wysiewu trawy do
zaawansowanego rozwoju gleby, nale¿y kosiæ (zbieraæ) i kompostowaæ biomasê.
W przeciwnym razie sucha masa ro�lin mo¿e stanowiæ zagro¿enie po¿arowe, a
zalegaj¹c na powierzchni bêdzie niszczy³a (dusi³a) ¿ywe ro�liny.

11. Pielêgnacjê powierzchni rekultywowanych biologicznie powinien sprawowaæ wy-
konawca ca³o�ci prac rekultywacyjnych.

12. Projekt porekultywacyjnego (docelowego) urz¹dzenia i zagospodarowania terenu
mo¿na opracowaæ w czasie pó�niejszym, ale decyzjê o weryfikacji wiod¹cej funk-
cji porekultywacyjnego zagospodarowania nale¿a³oby podj¹æ ju¿ obecnie i przy-
porz¹dkowaæ jej dalsze prace rekultywacyjne.
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Streszczenie

Scharakteryzowano teren dawnego wysypiska odpadów komunalnych, które eksploatowano bez

dokumentacji hydrogeologicznej i projektowej. W czasie budowy elektrociep³owni Kawêczyn na wy-

sypisko usuwano odpady budowlane, w tym ziemiê z wykopów. Teren wysypiska jest rekultywowany

technicznie poprzez nak³adanie glebotwórczej warstwy odpadów paleniskowych Elektrociep³owni

Kawêczyn. Na pó³metku tej rekultywacji za celowe uznano dokonanie weryfikacji projektu rekultywa-

cji technicznej i biologicznej oraz ukierunkowania porekultywacyjnego zagospodarowania terenu.

Przedstawiono wiêc:

l ocenê stanu realizacji projektu rekultywacji technicznej,

l zalecenia dotycz¹ce kontynuowania rekultywacji technicznej,

l glebotwórcze w³a�ciwo�ci gruntu ukszta³towanego w rekultywacji technicznej,

l sposób ukszta³towania gleby,

l sposób ukszta³towania szaty ro�linnej,

l prorekultywacyjne sposoby zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzglêdnieniem funkcji

rekreacyjnej dla mieszkañców Warszawy.

Stan rekultywowanego terenu zilustrowano fotograficznie.

RECLAMATION AND MANAGEMENT OF COMMUNAL LANDFILL SITE

AT KAWÊCZYN

Summary

The site was characterised of the former communal landfill that had been exploited without hydro-

geological and design documentation. Building waste and earth from excavations were dumped onto

the site at the time when the Kawêczyn heat and power plant had been under construction. The landfill

site now undergoes technical reclamation, which consists in overlaying of a soil-forming layer of

furnace waste from the Kawêczyn plant. At the half-way stage of the development it was deemed

purposeful to verify the project of technical and biological reclamation and to redirect the management

of the site. To this end the following was elaborated:

l The evaluation of status of implementing the technical reclamation;

l Recommendations concerning further technical reclamation;

l Description of soil-forming properties of ground resulting from technical reclamation;

l The soil formation method;

l The vegetation-cover formation method;

l Ways of site management taking into account especially the amenity function for Warsaw inha-

bitants.

The progress of site reclamation was photographically illustrated.
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