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Abstract. In the Koúcierzyna Forest District huge deposits of aggregate minerals 
are found, which have been excavated for over 60 years. The study presents 
ecological effects connected with the restoration of stands in the former mining 
areas. It was shown that it is possible not only to recreate stands, but also at the same 
time to construct retention reservoirs, which improves water relations and 
considerably enhances biodiversity of the reclaimed areas.

WSTÆP
Szeroko pojæte budownictwo wymaga zabezpieczenia duýych iloúci 

kruszyw naturalnych. Pozyskanie tych materiaùów oddziaùuje szkodliwie na 
úrodowisko przyrodnicze, poniewaý powstajà przy tym róýnego rodzaju wyrobiska, 
zwaùowiska i skùadowiska okreúlane przy tym, jako nieuýytki przemysùowe (ryc. 1). 
Gruntom tym naleýy moýliwie szybko przywróciã zdolnoúã produkcyjnà przez 
odpowiednià rekultywacjæ, a nastæpnie powinny one zostaã przekazane do 
zagospodarowania rolniczego, leúnego lub specjalnego z przeznaczeniem na 
zbiorniki wodne, tereny sportowe, czy teý obiekty wypoczynkowe [Sobczak 1991]. 
Wedùug dotychczasowej praktyki zdecydowana wiækszoúã zrekultywowanych 
nieuýytków poprzemysùowych przekazana jest do zagospodarowania leúnego. 
Kopalnie ýwiru i pospóùki sà nierozerwalnà czæúcià krajobrazu Nadleúnictwa 
Koúcierzyna. Poczàtki dziaùalnoúci wydobywczej siægajà czasów przedwojennych i 
dotyczà zarówno terenów naleýàcych do Skarbu Pañstwa, jak i terenów 
prywatnych. W poczàtkowej fazie rozmiar eksploatowanych powierzchni nie byù 
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zbyt duýy, podobnie jak i gùæbokoúã wydobycia. Jednak w miaræ rozwoju przemysùu 
rosùy potrzeby, zwiækszaùa siæ równieý powierzchnia wydobycia, a w miaræ rozwoju 
techniki takýe gùæbokoúã. Miejscowe kopalnie byùy podstawà dostaw ýwiru i 
kamienia dla duýych obszarów byùego województwa gdañskiego. Obecne 
prawodawstwo dopuszcza wydobycie kopalin spod drzewostanów przy 
zachowaniu odpowiednich procedur. Pierwszym krokiem jest uzyskanie koncesji 
na wydobycie kopalin, kolejnym to umowa dzierýawy z wùaúcicielem lub zarzàdcà, 
a bardzo istotnymi dla zagospodarowania terenu po wydobyciu jest okreúlenie 
kierunku rekultywacji wraz ze sporzàdzanym projektem oraz czasowe wyùàczenie 
gruntu z produkcji. Kierunek rekultywacji okreúlany jest jako leúny, a wprowadzane 
powtórnie drzewostany majà ponownie przywróciã ekosystemy leúne na te obszary 
[Projekt… 2006].

CEL PRACY
Celem pracy jest próba oceny efektu ekologicznego rekultywacji terenów, 

upraw leúnych zaùoýonych w specyficznych warunkach glebowo-siedliskowych 
oraz moýliwoúci rewitalizacji nieistniejàcych juý siedlisk leúnych z perspektywy 
kilkudziesiæcioletnich doúwiadczeñ Nadleúnictwa Koúcierzyna.

METODYKA I ZAKRES PRACY
Dane do opracowania zebrano na podstawie wùasnych obserwacji i opinii 

kadry inýynierskiej nadleúnictwa oraz wczeúniejszych opracowañ znajdujàcych siæ 
w dokumentacji nadleúnictwa. Zakres pracy obejmuje:
-ogólnà charakterystykæ nadleúnictwa,
-ustalenie rozmiaru i zasiægu wyrobisk pokopalnianych w Nadleúnictwie 
Koúcierzyna,
-opinie w sprawie ustalania rozmiaru szkód w úrodowisku glebowo-przyrodniczym 
w zwiàzku z eksploatacjà kruszyw,

Ryc. 1. Wyrobisko po wydobyciu kruszywa 
�ród³o: B. Piankowski.
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-raport o oddziaùywaniu na úrodowisko projektowanej eksploatacji zùoýa [Raport… 
2004],
-efekty rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NADLEÚNICTWA
Nadleúnictwo Koúcierzyna jest jednym z piætnastu nadleúnictw 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Gdañsku. Lasy nadleúnictwa 
zlokalizowane sà w poùudniowo-zachodniej czæúci RDLP Gdañsk, na terenach 
gmin: Koúcierzyna, Nowa Karczma, Liniewo, Stara Kiszewa oraz Karsin. W skùad 
nadleúnictwa wchodzà 2 obræby: Koúcierzyna i Bàk.

Grunty nadleúnictwa zlokalizowane sà na terenach bardzo atrakcyjnych, 
stanowiàcych turystyczne i rekreacyjne zaplecze dla ponad 750 tysiæcznego 
Trójmiasta. Lasy Nadleúnictwa Koúcierzyna w okresie letnim równieý sà 
penetrowane przez przebywajàcych w licznych oúrodkach wypoczynkowych 
turystów. Jesienià obserwuje siæ wzmoýonà penetracjæ lasów zwiàzanà z 
grzybobraniem. Szczególne walory krajobrazowe tych okolic powodujà rozwój 
usùug turystycznych oraz powstawanie, w sàsiedztwie kompleksów leúnych, 
licznych obiektów rekreacyjnych i turystycznych (stadnin koni, pensjonatów, 
hoteli, itp.).

Jednoczeúnie obserwuje siæ dynamiczny rozwój budownictwa 
indywidualnego, zarówno mieszkaniowego, jak i rekreacyjnego. Wiàýe siæ z tym 
koniecznoúã tworzenia odpowiedniej infrastruktury komunalnej takiej, jak 
kanalizacja, wodociàgi, gazociàgi, linie telekomunikacyjne i energetyczne. W tym 
kontekúcie lasy nadleúnictwa stanowià waýny element w gospodarce regionu, bædàc 
gùównym dostawcà surowca drzewnego, tworzàc bazæ turystycznà i rekreacyjnà 
oraz zaplecze dla masowej rekreacji mieszkañców Trójmiasta i okolic.

Podziaù Nadleúnictwa Koúcierzyna na regiony przyrodniczo-leúne 
przedstawia siæ nastæpujàco [Trampler i in. 1990]:

-Kraina: I Baùtycka Dzielnica: 5. Pojezierza Drawsko – Kaszubskiego;
-Mezoregion: c. Pojezierza Kaszubskiego, ok. 38% powierzchni zasiegu 

terytorialnego;
-Mezoregion: d. Pojezierza Starogardzkiego, ok. 8% powierzchni zasiægu 

terytorialnego;
-Kraina: III Wielkopolsko – Pomorska Dzielnica: 1. Borów Tucholskich, 

okoùo 54% powierzchni zasiægu terytorialnego.
Krajobraz na obszarze Nadleúnictwa Koúcierzyna ksztaùtowaù siæ w czasie 

wielokrotnych zlodowaceñ làdolodu skandynawskiego i jego wód roztopowych. 
Wierzchnia warstwa osadów plejstoceñskich ostatecznie uksztaùtowaùa siæ podczas 
ostatniego – baùtyckiego zlodowacenia w stadiale pomorskim. Lodowiec fazy 
pomorskiej zanikaù stopniowo w kierunku póùnocno-zachodnim, zaú wody 
roztopowe kierowaùy siæ na poùudniowy wschód dolinà rzeki Wdy oraz na wschód 
dolinà rzeki Wierzycy. Miàýszoúã osadów plejstoceñskich, zalegajàcych na 
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osadach trzeciorzædowych (piaski i muùki mioceñskie i oligoceñskie), a gùæbiej na 
osadach kredowych, wynosi od kilkudziesiæciu do ponad 200m i jest najwiæksza w 
centralnej czæúci Pojezierza Kaszubskiego [Plan… 2009].

Wierzchnie utwory geologiczne w obræbie nadleúnictwa zbudowane sà w 
przewaýajàcej wiækszoúci z piasków fluwioglacjalnych o skùadzie mechanicznym 
piasków luênych i pùytkich piasków sùabo gliniastych przechodzàcych w piaski 
luêne. Budujà one rozlegùe sandry. Na mniejszych powierzchniowo obszarach 
piaski zwaùowe tworzà moreny czoùowe i denne. Waýnym elementem fizjografii 
terenu sà obniýenia wytopiskowe i rynny glacjalne. Wypeùniajà je utwory 
holoceñskie, w tym gùównie torfy o miàýszoúci od 0,5m do okoùo 3m. W niewielkich 
pùatach wystæpujà tu równieý osady jeziorne (gytie), deluwialne i eoliczne – 
powstaùe z przewiania i erozji piasków sandrowych. Fragmentarycznie w dolinach 
rzek i strumieni zlokalizowane sà wàskie pùaty piasków rzecznych [Plan… 2009].

Przeglàd form fizjograficznych na terenie Nadleúnictwa Koúcierzyna 
úwiadczy o duýym zróýnicowaniu i bogactwie reliefu. Rzeêba mùodoglacjalna tego 
terenu cechuje siæ duýà úwieýoúcià, a proces jej ksztaùtowania nie zostaù jeszcze 
zakoñczony.

Nadleúnictwo Koúcierzyna posiada aktualne opracowanie glebowo-
siedliskowe wykonane w latach 1986-1988 przez Pracowniæ Siedliskowà BULiGL 
O/Gdynia [Operat… 1986-1988]. Od tego czasu zmieniono zasady kartowania 
siedlisk leúnych oraz klasyfikacjæ gleb. W ramach prac urzàdzeniowych na zlecenie 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Gdañsku, BULiGL O/Gdynia 
wykonaùo równieý weryfikacjæ dotychczas wykonanych prac siedliskowych, 
dokonaùo ponownego rozpoznania siedlisk znieksztaùconych, zdegradowanych, 
wilgotnych i bagiennych oraz wykonaùo uzupeùniajàce prace siedliskowe na 
gruntach bez rozpoznanych gleb i siedlisk.

Poniewaý wymieniony powyýej operat glebowo-siedliskowy oraz plan 
urzàdzenia lasu obszernie przedstawiajà warunki geologiczne, cechy 
geomorfologiczne oraz typy gleb na poszczególnych siedliskach (a nawet w 
pododdziaùach leúnych) tematy te nie bædà omawiane szczegóùowo.

Na omawianym terenie wystæpuje maùe zróýnicowanie typów gleb. 
Wyksztaùcone na polu sandrowym gleby rdzawe zajmujà ùàcznie ponad 84% 
powierzchni nadleúnictwa. Na uwagæ zasùuguje równieý udziaù gleb brunatnych 
kwaúnych. Znajomoúã warunków glebowo-siedliskowych umoýliwia nadleúnictwu 
prowadzenie trwaùej, zrównowaýonej i wielofunkcyjnej gospodarki leúnej 
dostosowanej do potencjalnych moýliwoúci siedlisk.

Siedliska borowe stanowià ponad 80% powierzchni leúnej nadleúnictwa i to 
pokrywa siæ niemal caùkowicie z procentowym udziaùem gleb rdzawych. Ponadto 
odnotowano istotny spadek powierzchni najuboýszych siedlisk boru suchego i boru 
úwieýego na rzecz siedlisk ýyêniejszych. Wzrosùa teý ogólnie powierzchnia siedlisk 
wilgotnych i bagiennych, na których drzewostany zaliczono do grupy lasów 
wodochronnych.
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Czæúã omawianych siedlisk wykazuje cechy znieksztaùceñ, czyli obniýenia 
ich aktualnych moýliwoúci produkcyjnych, na skutek dziaùalnoúci czynników 
zewnætrznych (np. poprzez sposób uýytkowania las-rola-las szczególnie w XIX 
wieku) lub nasadzeñ monokultur sosnowych. W grupie tej znajdujà siæ teý siedliska 
porolne. Weryfikacja opracowania siedliskowego, przeprowadzona ùàcznie z 
pracami urzàdzeniowymi w roku 2007, znaczàco obniýyùa powierzchnie siedlisk 
porolnych, ograniczajàc je do zalesieñ powojennych. Ùàczna powierzchnia siedlisk 
znieksztaùconych wynosi 7098,37ha.

POWIERZCHNIA I ZASIÆG WYROBISK
Wyrobiska ýwirowe, bædàce przedmiotem badañ, znajdujà siæ w Obræbie 

Koúcierzyna na terenie Leúnictwa Garczyn w oddziaùach 188-190, 198-201, 208-
209 o ùàcznej powierzchni 192ha i Leúnictwa Strzelnica w oddziaùach 185-186, 

196-197, 207 o sumarycznej powierzchni 83ha (ryc. 2, 3).

Ryc. 2. Mapa orientacji ogólnej z obszarem wyrobisk ¿wirowych
�ród³o: Matuszkiewicz 1994.
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Powierzchnia wyrobisk wg legendy mapy powy¿ej:
kolor czerwony – ok. 107ha,
kolor zielony – 56ha (czynna i obecnie eksploatowana czêœæ to powierzchnia 34ha),
kolor pomarañczowy – 139,92ha (teren zrekultywowany z za³o¿onymi uprawami leœnymi – 
129,00 ha do rekultywacji 10,92ha).

Ryc. 3. Lokalizacja wyeksploatowanych, czynnych (oddzia³ 196 i 197) oraz planowanych 
lokalizacji wydobycia wed³ug oddzia³ów leœnych
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Plan… 2009
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REALIZACJA PRAC REKULTYWACYJNYCH
Rozpoczæcie procesu wydobycia kopalin na terenach leúnych polega na 

wyciæciu drzewostanu, a nastæpnie zepchniæciu nadkùadu urodzajnej gleby leúnej, 
poza granice odkrywki (ryc. 4, 5).

W trakcie wydobycia tworzà siæ zbiorniki wodne o powierzchni i 
gùæbokoúci zaleýnej od miàýszoúci pokùadu oraz moýliwoúci technicznych sprzætu 
(ryc. 6). Zbiorniki wodne stanowià istotny element rekultywowanego terenu, 
przyczyniajàc siæ do zróýnicowania odtwarzanego ekosystemu leúnego oraz 
zwiækszania wilgotnoúci, co w istotny sposób wpùywa na warunki wzrostu mùodych 
drzewek.

Ryc. 4. Wyciêcie lasu i zepchniêcie nadk³adu w oddziale 201
�ród³o: B. Piankowski.

Ryc. 5. Eksploatacja z³o¿a w oddziale 201
�ród³o: B. Piankowski.
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Ryc. 6. Utworzony zbiornik wodny w oddziale 198
�ród³o: B. Piankowski.

Ryc. 7. Jednoroczna uprawa w oddziale 200 za³o¿ona sadzonkami z odkrytym systemem 
korzeniowym z zastosowaniem hydro¿elu
�ród³o: B. Piankowski.

Caùy proces rekultywacji moýna podzieliã na nastæpujàce etapy:                      
rekultywacjæ technicznà i rekultywacjæ biologicznà.

Rekultywacja techniczna polega na doprowadzeniu terenów 
poeksploatacyjnych do stanu, który umoýliwi ich racjonalne wykorzystanie do 
celów gospodarczych. Pierwszym zabiegiem jest uksztaùtowanie rzeêby terenu 
polegajàce na niwelowaniu powierzchni wierzchowin zwaùów, ùagodzenie 
stromych skarp zboczy. Ma to na celu polepszenie stosunków wodnych, 
zmniejszenie erozji wodnej, zapewnienie naleýytej statecznoúci. Bardzo waýnà 
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czynnoúcià jest uregulowanie stosunków wodnych poprzez regulacjæ cieków 
wodnych i budowæ zbiorników wodnych.

Wszystkie te czynnoúci wymagajà przemieszczeñ olbrzymich mas ziemi, 
do czego potrzebne sà duýe úrodki transportowe oraz ciæýki sprzæt mechaniczny. 
Ostatnim etapem rekultywacji technicznej jest pokrycie terenu warstwà gleby 
ýyznej pochodzàcej z nadkùadu [Projekt… 2006].

Rekultywacja biologiczna obejmuje zabiegi agrotechniczne, jak uprawa 
gruntu, nawoýenie mineralne, wprowadzanie mieszanek próchnicznych, gùównie 
motylkowych. Czas trwania rekultywacji biologicznej zaleýy od wùaúciwoúci 
fizykochemicznych podùoýa i typu zagospodarowania; w przypadku terenów 
naleýàcych do Nadleúnictwa Koúcierzyna byù to minimum jeden okres 
wegetacyjny. Moýliwe jest to dziæki przykryciu powierzchni zwaùu warstwà 
gruntów ýyznych, trzeba zastosowaã kilkakrotny siew roúlin próchnicotwórczych; 
wówczas cykl zabiegów agrotechnicznych trwa od 3 do 6 lat. Koñcowym efektem 
rekultywacji biologicznej jest ponowne wprowadzenie lasu (ryc. 7).

W chwili obecnej w nadleúnictwie znajdujà siæ drzewostany rosnàce na 
gruntach zrekultywowanych obejmujàce obszar ponad 300ha. Okres, w jakim 
dokonano rekultywacji i odnowienia, to kilkadziesiàt lat. Prace odbywajà siæ tu 
systematycznie, etapami, kilkuhektarowymi partiami.

WPÙYW REKULTYWACJI NA ÚRODOWISKO LEÚNE
Jednym z podstawowych zadañ rekultywacji terenów przemysùowych jest 

wytworzenie gleb, jako niezbædnego elementu skùadowego ekosystemu. Nie naleýy 
odczytywaã tego literalnie, jako rekonstrukcji budowy i stanu gleb sprzed dziaùania 
czynników dewastujàcych – jest to w zdecydowanej wiækszoúci przypadków 
niemoýliwe. Pokrywa glebowa ma byã natomiast w peùni funkcjonalnà, w 
rozumieniu zarówno uýytkowym, jak i przyrodniczym. Wedùug definicji ISO 
11074, z sierpnia 1996 roku gleba to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, 
zùoýona z czàstek mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów. 
Gleba bædàc elementem siedliska jest najbardziej odporna na szybkie zmiany dziæki 
zdolnoúciom buforowym. W warunkach naturalnych powstawanie gleb jest 
procesem trwajàcym kilkadziesiàt, a nawet kilkaset lat. Zniszczenie jej moýe 
nastàpiã w bardzo szybkim tempie, miædzy innymi dziæki dziaùalnoúci przemysùu 
wydobywczego. Poprzez umiejætnie dobrane i zastosowane czynnoúci 
rekultywacyjne, nastæpuje szybkie w porównaniu do naturalnego przeksztaùcenie 
ich w glebæ. Tereny pokopalniane sà typowym przykùadem obszarów 
pozbawionych gleb. Przy odpowiednim uýyciu roúlin uwzglædniajàc ich wartoúã 
gospodarczà, a przede wszystkim oddziaùywanie ich na surowy grunt nastæpuje 
rekonstrukcja przeksztaùconych komponentów úrodowiska. Powstajàce 
ekosystemy leúne warunkujà efektywne zagospodarowanie terenów 
pokopalnianych. Na opisywanym terenie gatunkami najczæúciej wprowadzanymi 
byùa i jest sosna zwyczajna i brzoza brodawkowata, w miejscach bardziej 
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wilgotnych znajduje siæ olsza czarna, úwierk pospolity, buk zwyczajny. Warstwæ 
ekotonu stanowi olsza szara, jarzàb pospolity. Ta dominacja wynika z moýliwoúci 
adaptacyjnych tych roúlin. W drzewostanach w wieku ponad 50-ciu lat rosnàcych na 
terenach zrekultywowanych wprowadza siæ drugie piætro drzewostanu skùadajàce 
siæ z buka zwyczajnego (ryc. 8).

Wyksztaùcenie siæ piætrowej struktury zbiorowisk jest niewàtpliwie 
wskaênikiem tworzenia siæ úrodowiska leúnego. Mùode drzewka trafiajàce do tzw. 
„surowej” gleby stykajà siæ z ekstremalnymi warunkami, co w powiàzaniach z 
szokiem „poprzesadzeniowym” i niesprzyjajàcà aurà wiosennà lub letnià (susza) 
moýe zakoñczyã siæ uschniæciem sadzonki. Aby zminimalizowaã ryzyko powstania 
wypadów stosuje siæ róýne metody majàce uùatwiã zaaklimatyzowanie siæ mùodego 
pokolenia lasu w niesprzyjajàcych warunkach. Jednà z takich metod jest 
zastosowanie podsypki gliniastej lub torfowo-gliniastej. Zapewnia ona utrzymanie 
wilgoci w strefie korzeni oraz dostarcza skùadników pokarmowych bardzo 
istotnych w poczàtkowej fazie wzrostu. W miaræ rozwoju nauki pojawiùy siæ úrodki 
chemiczne, które przyczyniùy siæ do skuteczniejszej aklimatyzacji mùodych 
drzewek, np. hydroýele czy úrodki uproduktywniajàce glebæ takie, jak „Terralyt 
Plus”. Zastosowany hydroýel charakteryzuje siæ duýà zdolnoúcià magazynowania 
wody, co zdecydowanie poprawia warunki wilgotnoúciowe, zmniejsza zjawisko 
„szoku fizjologicznego” zwiàzanego z przesadzaniem roúlin ze szkóùki, a tym 
samym zwiæksza siæ szansa na przyjæcie sadzonek, poprawia dynamika wzrostu i 
ogólny rozwój.

Kolejnym bardzo waýnym czynnikiem wpùywajàcym na efekt rekultywacji 
jest tworzenie zbiorników wodnych wykorzystywanych jako zbiorniki retencyjne. 
Utrzymanie przez caùy sezon wegetacyjny wody przez podsiàkanie poziome jak i 
zwiækszonà wilgotnoúã powietrza ewidentnie polepsza warunki wzrostu drzewek. 

Ryc. 8. Wprowadzone II piêtro bukowe w oddziale 188
�ród³o: A. Piankowski.
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Przyczynia siæ równieý do rozwoju poýytecznych owadów, pùazów, ptaków czy 
ssaków. Nie bez znaczenia jest wpùyw wody na urozmaicenie krajobrazu i 
pozytywny odbiór przez spoùecznoúã lokalnà. Iloúã rekultywowanych rocznie 
gruntów jest róýna, waha siæ od kilku do kilkunastu hektarów. Wszystkie prace 
wykonywane sà przez firmy eksploatujàce surowce naturalne pod nadzorem 
pracowników Nadleúnictwa Koúcierzyna. Etap wprowadzania mùodego pokolenia 
lasu poprzedzany jest wykonaniem Karty Dokumentacyjnej Uprawy, w której na 
szkicu przedstawia siæ rozmieszczenie poszczególnych gatunków z okreúleniem 
wiæêby oraz iloúci wprowadzanych sadzonek. Karta musi byã zaopiniowana i 
zatwierdzona przez kierownictwo Nadleúnictwa. Na jej podstawie dokonuje siæ 
odnowienia zrekultywowanych terenów. Udatnoúã uprawy mimo niekorzystnych 
warunków glebowych i klimatycznych oscyluje na poziomie 90%.

REKULTYWACJA WYROBISK POKOPALNIANYCH NA TERENIE 
NADLEÚNICTWA KOÚCIERZYNA

Do rekultywacji przystæpuje siæ po caùkowitym zaprzestaniu prac 
zwiàzanych z wydobyciem kruszywa. Do wykonania tego zabiegu zobowiàzany 
jest dzierýawca wùasnym kosztem i staraniem. Rekultywacja prowadzona jest 
zgodnie z warunkami okreúlonymi w decyzji o kierunku rekultywacji oraz planem 
prac rekultywacyjnych opracowanym przez dzierýawcæ na 60 dni przed 
rozpoczæciem prac. Plan musi uzyskaã pozytywnà opiniæ wydzierýawiajàcego. 
Rekultywacja prowadzona jest w dwóch etapach: etap podstawowy polegajàcy na 
zniwelowaniu terenu, czyli zlikwidowaniu haùd i zagùæbieñ, zùagodzeniu skarp 
zewnætrznych wyrobiska pogórniczego. Etap szczegóùowy polega na przesuniæciu 
zdjætego nadkùadu na miejsce sadzenia drzew oraz zalesienie gruntu. Do etapu 
szczegóùowego naleýy przystàpiã po roku od wykonania etapu podstawowego, 
czyli po osadzaniu gruntu. Waýnym jest, aby przygotowania gleby dokonaã jesienià 
roku poprzedzajàcego w celu zatrzymania w glebie jak najwiækszej iloúci wody. 
Zalecany jest wysiew ùubinu ýóùtego w celu wzbogacenia gleby. Zasadnym jest 
równieý sadzenie sadzonek z zastosowaniem ýelu zatrzymujàcego wodæ w strefie 
korzeni. Zabiegi takie byùy w ubiegùych latach przeprowadzane w ramach 
rekultywacji. Oceny udatnoúci upraw dokonuje siæ dwukrotnie: w 2 i 5 roku po 
posadzeniu (ryc. 9).

Na podstawie przeprowadzanych kontroli stwierdzono, ýe udatnoúã ta 
oscylowaùa pomiædzy 80 a 90%. Na fragmentach zrekultywowanej powierzchni 
uprawy wykazujà niedobory zwiàzków mineralnych oraz wody. Jednak wraz ze 
wzrostem systemów korzeniowych kondycja posadzonych drzewek ulega znacznej 
poprawie. Zwiæksza siæ udziaù roúlin zielnych, pojawia siæ opad igliwia wpùywajàc 
stopniowo na odtwarzanie gleby leúnej. Na terenie nadleúnictwa Koúcierzyna 
zrekultywowano 129ha wyrobisk. Do rekultywacji pozostaje jeszcze 10,92ha. 
Nadzór nad przebiegiem rekultywacji ze strony ALP zaczyna siæ juý w momencie 
opiniowania Planu Prac Rekultywacyjnych, do sporzàdzenia którego zobowiàzany 
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Ryc. 9. Piêcioletnia uprawa sosnowa w oddziale 207
�ród³o: A. Piankowski.

jest dzierýawca. Bieýàcego nadzoru nad pracami dokonujà pracownicy 
nadleúnictwa w ramach peùnienia obowiàzków sùuýbowych.

UZYSKANY EFEKT EKOLOGICZNY
Efekt ekologiczny w przypadku rekultywacji terenów to nie tylko wielkoúã 

emisji eliminowanych w wyniku realizacji zadania, ale równieý produkcja tlenu, 
stwarzanie warunków do rozwoju zwierzætom, tworzenie nowych siedlisk, zùoýonej 
budowy piætrowej drzewostanu, zbiorników retencyjnych. Las reguluje warunki 
ekologiczne Úrodowiska, np. temperatura, wilgotnoúã. Nadleúnictwo nie 
dokonywaùo pomiarów pochùaniania zanieczyszczeñ pyùowych i gazowych przez 
drzewostany powstajàce na terenach pokopalnianych. Wynika to z faktu, ýe 
nadleúnictwo, jako jednostka Pañstwowego Gospodarstwa Leúnego Lasy 
Pañstwowe, przez swojà dziaùalnoúã nie powoduje wzrostu zanieczyszczeñ, a wræcz 
przeciwnie, zarzàdzane przez nadleúnictwo grunty leúne powodujà redukcjæ 
zanieczyszczeñ powodowanych przez inne przedsiæbiorstwa, poruszajàce siæ 
samochody czy osoby fizyczne. Z ogólnych badañ wynika, ýe 1ha sosnowego lasu 
pochùania od 150 do 200 ton CO2 rocznie. Oprócz redukcji zanieczyszczeñ las 
produkuje teý znacznà iloúã tlenu. Szacuje siæ, ýe jedna 60-letnia sosna produkuje w 

3ciàgu doby 1350-1800dm  tlenu, czyli zaspakaja dobowe zapotrzebowanie dla 3 
osób. Przyjmujàc, ýe na powierzchniach rekultywowanych znajduje siæ 30ha 
drzewostanów okoùo 60-cio letnich, na 1 ha roúnie 1000 drzew, to produkcja tlenu 
tylko z tej powierzchni wystarczyùaby dla 90.000 osób, czyli obrazowo dla czterech 
miasteczek wielkoúci Koúcierzyny.
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Las i woda to miejsca dla ýycia i rozwoju wielu zwierzàt. W 
powierzchniowych warstwach gleby bardzo istotny jest edafon glebowy 
warunkujàcy rozkùad zwiàzków organicznych, bioràcy udziaù w tworzeniu 
próchnicy glebowej tym samym wpùywajàc na ýyznoúã gleby. Wszystkie procesy 
rekultywacyjne zmierzajà do odtworzenia edafonu. Wpùyw na zespóù organizmów 
zamieszkujàcych glebæ majà wùaúciwoúci fizyczne, jak struktura, temperatura, 
wilgotnoúã i chemiczne (pH). Edafon to mikroorganizmy oraz drobne zwierzæta, 
które na staùe lub w pewnym okresie swojego ýycia przebywajà w glebie. Sà 
najwaýniejszym z biotycznych czynników glebowych. O pozytywnie zakoñczonej 
rekultywacji úwiadczà teý wystæpujàce owady poýyteczne jak mrówki speùniajàce 
istotnà rolæ w niszczeniu populacji szkodliwych owadów, chrzàszcze z rodziny 
biegaczowatych, ýuki, waýki, mrówki. Powstajàce zbiorniki wodne to úrodowisko 
ýycia pùazów, zaobserwowano ropuchæ zielonà, ropuchæ paskówkæ, traszkæ 
grzebieniastà, jaszczurkæ zwinkæ, kumaka nizinnego, ale równieý ptaki 
gniazdujàce: ùabædê niemy, kaczka krzyýówka oraz zalatujàce: czapla siwa, 
cyraneczka, ýuraw. Tereny z ciekami wodnymi sà zasiedlane przez bobry. 
Znaczenia bobra dla úrodowiska naturalnego nikt juý nie kwestionuje wprost 
przeciwnie, kaýdego roku odkrywa siæ nowe aspekty, które jeszcze bardziej 
utwierdzajà pozycjæ bobra na szczycie „zasùuýonych” dla bioróýnorodnoúci 
úrodowiska naturalnego. Bobry tworzà úrodowisko dla roúlin i warunki do ýycia 
innych zwierzàt, w tym wielu rzadkich roúlin i zwierzàt chronionych prawem. 
Okoùo 30% roúlin chronionych w Polsce ma stanowiska w sàsiedztwie wody lub na 
terenach podmokùych. Dla duýej czæúci tych roúlin, bobry stwarzajà optymalne 
biotopy. Tereny zagospodarowane przez bobry znane sà z duýej bioróýnorodnoúci. 
Sà miejscem wystæpowania owadów, pùazów, gadów, ptaków i ssaków. Jedni 
zamieszkujà je stale, inne odwiedzajà w poszukiwaniu pokarmu. Na terenach 
leúnych swojà ostojæ znalazùy sarny i jelenie, zbiorniki wodne wykorzystujàc jako 
pojniki. Doskonale przystosowaùy siæ do otaczajàcych warunków, pokazujàc siæ w 
ciàgu dnia na terenie przylegùej funkcjonujàcej kopalni ýwiru. Rozlegùe obszary 
mùodników traktujà, jako dzienne schronienie.

Przy ocenie efektu ekologicznego naleýy teý wspomnieã o wytworzeniu siæ 
róýnych siedlisk majàcych istotny wpùyw na bioróýnorodnoúã. Na terenach 
eksploatowanych przed II wojnà úwiatowà tworzy siæ obecnie drzewostany II 
piætrowe; wprowadzajàc buka jako podsadzenie produkcyjne, które w przyszùoúci 
moýe byã drzewostanem panujàcym. Nie bez znaczenia jest wpùyw buka na 
siedlisko leúne rozumiane, jako oddziaùywanie na siebie gleby, klimatu, pokrywy 
leúnej wzbogacane metodami gospodarki leúnej. Drzewostan wielopiætrowy 
dokùadniej izoluje wnætrze lasu od wpùywów zewnætrznych, przez co klimat staje siæ 
ùagodniejszy, zwiæksza siæ ocienienie dna lasu i wilgotnoúã powietrza, zmniejszajà 
siæ wahania temperatury. W korzystnych warunkach klimatycznych wewnàtrz lasu 
szybciej przebiega proces oczyszczania siæ drzew i rozkùad materii organicznej, 
której êródùem jest úcióùka i martwa czæúã drzew, krzewów, roúlin zielnych. 
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Zwiækszajàcy siæ udziaù próchnicy oraz penetracja wierzchnich jak i gùæbszych 
warstw gleby przez korzenie róýnych gatunków drzew, krzewów i roúlin runa 
wpùywa na poprawæ struktury gleby, a intensywniejszy obieg pierwiastków 
zwiæksza jej ýyznoúã. Drzewostany z wprowadzonym bukiem to jedne z 
najwczeúniej rekultywowanych terenów. Moýna mieã nadziejæ, ýe podobnie bædà 
wyglàdaùy obszary rekultywowane w póêniejszym czasie. Dla wzrostu 
zdrowotnoúci drzew, a takýe odpornoúci na szkodniki istotne znaczenie ma woda, a 
na terenach pokopalnianych szczególnie. Utworzone zbiorniki wodne 
wykorzystywane sà równieý, jako zbiorniki retencyjne zatrzymujàce wodæ. 
Podsiàkanie poziome, jak i zwiækszenie wilgotnoúci powietrza, istotnie wpùywa na 
kondycjæ otaczajàcych drzewostanów.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Wyniki z przeprowadzonych obserwacji na zrekultywowanym ýwirowisku 

pozwalajà na sformuùowanie nastæpujàcych wniosków:
1. Wùaúciwie przeprowadzone wszystkie etapy rekultywacji ùàcznie z 

odpowiednio przygotowanà glebà sà czynnikami, które bezpoúrednio wpùywajà na 
wysokà przeýywalnoúã sadzonek, a takýe ich dobrà jakoúã I wzrost.

2. Tereny, gdzie nie przeprowadzono rekultywacji biologicznej, nie 
powinny byã zalesiane, bowiem doúwiadczenia z minionych lat wykazujà 
niedopuszczalnà w praktyce leúnej niskà przeýywalnoúã, zùà jakoúã, obniýony 
przyrost wysokoúci.

3. Dla poprawy warunków glebowych wprowadza siæ gatunki 
przedplonowe o skromnych wymaganiach, znacznej wytrzymaùoúci na ujemne 
czynniki klimatyczne, charakteryzujàce siæ szybkim wzrostem, a przede wszystkim 
korzystnym oddziaùywaniem na glebæ przez szybki rozkùad úcióùki.

4. Nawoýenie mineralne lub podsypka gleby leúnej, torfowo-gliniasta przed 
sadzeniem stwarzajà lepsze warunki do aklimatyzacji, wzrostu i rozwoju sadzonek.

5. Úrodek uproduktywniajàcy glebæ o nazwie „Terralyt Plus” powoduje o 
30% wiækszy wzrost u sosny.

6. W najstarszych rekultywowanych drzewostanach majàcych okoùo 50 lat 
z powodzeniem wprowadzono drugie piætro bukowe.

7. Powstajàce zbiorniki wodne na obszarach rekultywowanych stanowià 
doskonaùe úrodowisko dla ýycia pùazów (ropucha zielona, ropucha paskówka, 
kumak nizinny, traszka grzebieniasta, jaszczurka zwinka) oraz ptaków (ùabædê 
niemy, kaczka krzyýówka, cyraneczka, ýuraw, czapla siwa).

8. Na systemie cieków wodnych zasiedliùy siæ bobry, których dziaùalnoúã 
wzbogaca róýnorodnoúã biologicznà úrodowiska rekultywowanego.

9. Zbiorniki wodne oraz cieki podnoszà walory rekreacyjno-turystyczne 
tych terenów.
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STRESZCZENIE
Wszelkiego rodzaju prace budowlane, a w szczególnoúci budownictwo 

kubaturowe oraz budowa dróg i autostrad wymagajà zabezpieczenia duýych iloúci kruszyw 
naturalnych. Najwiæksze zasoby tych materiaùów zalegajà pod obszarami leúnymi. W 
Nadleúnictwie Koúcierzyna znajdujà siæ olbrzymie pokùady kopalin kruszyw, które sà 
eksploatowane od ponad 60 lat. W pracy przedstawiono kwestie prawne zwiàzane z 
uzyskaniem pozwolenia na eksploatacje zùóý, sposoby ich wydobycia oraz sposoby ich 
rekultywacji technicznej i biologicznej. Ponadto przedstawiono efekty ekologiczne w 
zakresie ponownego przywracania drzewostanu na obszary wyeksploatowane. Wykazano 
nie tylko moýliwoúã odtworzenia drzewostanów, ale równoczeúnie budowy zbiorników 
maùej retencji, co poprawia stosunki wodne oraz znacznie wzbogaca róýnorodnoúã 
biologicznà rekultywowanych terenów.

SUMMARY
All types of construction works, particularly the construction of large-area building 

structures as well as the construction of roads and motorways requires considerable supplies 
of gravel aggregate. The biggest resources of these materials are deposited under forested 
areas. In the Koúcierzyna Forest District huge deposits of aggregate minerals are found, 
which have been excavated for over 60 years. The study presents legal issues connected with 
obtaining permits for the excavation of deposits, methods of their mining as well as methods 
of their mechanised and biological reclamation. Moreover, the presented ecological effects 
are presented in terms of the restoration of the stand in former mining areas. It was shown 
that it is possible not only to recreate stands, but also at the same time to construct retention 
reservoirs, which improves water relations and considerably enhances biodiversity of the 
reclaimed areas.
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