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W latach 1998–2002 przeprowadzono na ha dzie fosfogipsu badania zwi zane z rekultywacj  

biologiczn , po uprzednim pokryciu skarp warstw  gleby (5–10 cm). Wysiewano w pierwszych 

latach nostrzyk bia y, a w nast pnych mieszanki motylkowo-trawiaste. Stwierdzono, e ju  po  

2–3 latach powierzchnia ha dy by a pokryta g ównie przez gatunki, które nie by y wysiewane. 

Znaczna cz  powierzchni ha dy by a opanowana przez trzcinnik piaskowy (Calamagrostis 

epigeios). 

S OWA KLUCZOWE: rekultywacja biologiczna, ha da fosfogipsu, mieszanki motylkowo- 

-trawiaste 

WST P 

Fosfogips stanowi uci liwy odpad, otrzymywany przy produkcji ekstrakcyjnego 

kwasu fosforowego, wykorzystywanego do produkcji nawozów fosforowych oraz in-

nych zwi zków fosforowych. Po dzia aniu kwasem siarkowym na fosforyty i odfiltro-

waniu nast pnie kwasu fosforowego pozostaje fosfogips, czyli gips z zanieczyszcze-

niami, takimi jak: kwas fosforowy, kwas siarkowy, kwas fluorokrzemowy, fluorokrze-

miany wapnia, sodu i potasu Ginalski [1998]. Fosfogips jako surowiec mo e by  wyko-

rzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, jak na przyk ad do produkcji materia ów 

budowlanych, w budownictwie drogowym, do otrzymywania siarki elementarnej i kwa-

su siarkowego itp. Przetwarzanie jednak fosfogipsu na obecnym etapie jest  nieop acal-

ne, dlatego ha dy fosfogipsu powinny by  rekultywowane. Nale y równie  podkre li , 

e ha dy fosfogipsu negatywnie oddzia ywaj  na rodowisko rolnicze poprzez  pylenie, 
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emisj  fluoru, oraz zanieczyszczenie wód [Nowak i wsp., 1999, 2002]. Rekultywacja 

ha d fosfogipsu nastr cza jednak wiele trudno ci [Marcinkowski i wsp., 1987], [Majt-

kowski i wsp., 1999] ze wzgl du na jego niekorzystne w a ciwo ci fizyczne, chemicz-

ne, zupe ny brak substancji organicznej oraz bardzo niski odczyn. Przy rekultywacji 

ha d fosfogipsu wyst puj  podobne trudno ci z ich przygotowaniem, doborem ro lin jak 

przy rekultywacji ha d popio owych, natomiast zasadnicza ró nica wyst puje w ich 

odczynie [Hryniewicz i wsp., 1983], [Maciak i wsp., 1976]. Dobór ro lin do rekultywa-

cji biologicznej ha d nastr cza równie  wiele problemów i zwykle jest dokonywany 

metod  prób  [Gilewska, 1991], [Majtkowski i wsp., 1999]. 

MATERIA  I METODY 

Badania terenowe prowadzono w latach 1998–2002 na ha dzie fosfogipsu przy Za-

k adach Chemicznych „Wizów” k. Boles awca. Po rekultywacji technicznej ha dy (ufor-

mowaniu skarp o nachyleniu 1: 2,5 i ich wyrównaniu), ze wzgl du na bardzo niski od-

czyn zastosowano wapnowanie wapnem tlenkowym w dawce 6,0 ton na ha [Dobosz  

i wsp., 1994]. Nast pnie pokryto skarpy ha dy cienk  warstw  gleby (5–10 cm), po-

chodz c  z pola ornego oraz zastosowano nawo enie azotem (50 kg/ha), potasem  

(80 kg/ha), magnezem (30 kg/ha) i mikroelementami. W pierwszym roku wysiewano 

nostrzyk bia y w ilo ci 30 kg na ha, który jednak nie zapewnia  dostatecznego pokrycia 

powierzchni i dawa  ma y plon biomasy. W latach nast pnych wiosn  po r cznym 

spulchnieniu powierzchni skarp wysiewano mieszanki motylkowo-trawiaste. Od po-

cz tku prac rekultywacyjnych (1993 rok), które wykonywano etapami, zastosowano do 

obsiewu skarp kilka mieszanek motylkowo-trawiastych, staraj c si  metod  prób dobra  

najlepszy sk ad mieszanki. Na pocz tku zastosowano mieszank  o nast puj cym udzia-

le gatunkowym nasion w I klasie jako ci na ha: 

  kostrzewa czerwona (Festuca rubra)  – 8 kg, 

  kostrzewa owca (Festuca ovina)    – 6 kg, 

  wiechlina kowa (Poa pratensis)   – 6 kg, 

  mietlica pospolita (Agrostis vulgaris)  – 3 kg,  

  przelot pospolity (Anthyllis vulneraria)  – 6 kg. 

Mieszanka ta okaza a si  równie  nie w pe ni przydatna ze wzgl du na zbyt nisk  nor-

m  wysiewu, która nie zapewnia a dostatecznego zadarnienia powierzchni. 

W nast pnych latach zmodyfikowano  sk ad mieszanki, zwi kszono znacznie norm  

wysiewu a przelot pospolity zast piono koniczyn  bia . Mieszank  t  stosowano do 

obsiewu skarp i wierzchowiny, poniewa  dobrze zadarnia a powierzchni . Mieszanka ta 

mia a nast puj cy udzia  (w kg) komponentów: 

 kostrzewa czerwona (Festuca rubra)  – 20 kg, 

 kostrzewa owcza (Festuca ovina)   – 20 kg, 

 wiechlina kowa (Poa pratensis)   – 20 kg, 

 mietlica pospolita (Agrostis vulgaris)  – 20 kg, 

 koniczyna bia a (Trifolium repens)  – 15 kg, 

 ycica trwa a (Lolium perenne)   – 25 kg. 



Rekultywacja biologiczna ha dy fosfogipsu… 

 

197 

W miar  up ywu czasu od wysiewu mieszanki, obok gatunków wysianych zwi ksza  si  

udzia  gatunków niewysiewanych. W pierwszych dwóch latach po wysiewie trawy i 

koniczyna bia a stanowi a znaczny udzia  w runi, po czym zacz y ust powa . Na skar-

pach ha dy nasadzano równie   drzewa g ównie nast puj cych gatunków: brzoza bro-

dawkowata (Betula verrucosa), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), topola osika 

(Populus tremula) i wierzba iwa (Salix caprea). Gatunki te pochodzi y z samosiewów 

na najstarszej cz ci ha dy, by y wi c dobrze przystosowane do trudnych warunków na 

ha dzie (okresowe niedobory wody, silna operacja s oneczna). Do okre lenia sk adu 

botanicznego pobierano z wybranych reprezentacyjnych miejsc próby ro lin, które po 

wysuszeniu rozdzielano na poszczególne gatunki i wa ono. Dla porównania sk adu 

chemicznego ro lin rosn cych na ha dzie ze sk adem ro lin rosn cych na glebie wyko-

nano oznaczenia niektórych makroelementów powszechnie stosowanymi metodami. 

Okre lono równie  niektóre w a ciwo ci fizyczne i chemiczne  fosfogipsu: pH w wo-

dzie, pojemno  kapilarn , zasolenie. 

WYNIKI BADA  

W a ciwo ci fizykochemiczne fosfogipsu 

G sto  obj to ciowa wie ego fosfogipsu wynosi a 1,1 g/cm3, natomiast po sce-

mentowaniu 1,57 g/cm3, wyci gi wodne fosfogipsu pó wodzianowego s  silnie kwa ne, 

ich odczyn wynosi 2,6 pH, jest to spowodowane pozosta o ci  resztek kwasu siarkowe-

go i fosforowego. Wyci gi wodne charakteryzuj  si  du ym zasoleniem, w ród zwi z-

ków rozpuszczalnych dominuj  siarczany (2328 g/m3), fosforany (860 g/m3), fluorki  

(57 g/m3) a z kationów wap  (800 g/m3), sód  (120 g/m3) i potas (28 g/m3). Przeci tny 

sk ad chemiczny fosfogipsu przedstawiono w tabeli 1. 

                                                                                                        Tabela 1 

                                                                                                        Table 1 

Sk ad chemiczny fosfogipsu ( rednio) 

Chemical composition of phosphogypsum (mean) 

Sk adnik – Element % 
CaSO4  ½ H2O 75,25 
H2O ca kowita – H2O total 25,74 
P2O5 ca kowity – P2O5 total 1,66 
F 0,34 
Lantanowce – Lanthanide 0,60 
SiO2 1,20 
Al2O3 0,20 
Fe2O3 0,10 
Ca 22,45 
Mg 0.0025 
K 0,10 
Na 0,435 
Zn 66 mg/kg 
Cu 17 mg/kg 
Mn 17 mg/kg 
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Wilgotno  wie ego fosfogipsu (bezpo rednio z produkcji) waha si  od 18,7 do 

21,7%, kapilarna pojemno  wodna fosfogipsu by a zbli ona do pojemno ci kapilarnej 

gleby i waha a si  w zale no ci od roku z o enia na ha dzie od 30,1% – fosfogips sk a-

dowany na ha dzie 10 lat, do 36,0% – fosfogips sk adowany 4 lata (tab. 2). Czas sk a-

dowania fosfogipsu zmniejsza  jego pojemno  kapilarn . Przyczyn  tego zjawiska jest 

wi ksze zbicie masy fosfogipsu – zwi kszenie ci aru obj to ciowego.  

Wykonane oznaczenia odczynu wyci gów wodnych fosfogipsu, pobranego z war-

stwy wierzchniej ha dy wykaza y, e w miar  up ywu czasu zmniejsza si  kwasowo  

na skutek wymywania do g bszych warstw pozosta o ci kwasów (tab. 3). Zasolenie 

natomiast wzrasta wraz z g boko ci . Próby do bada  pobrano tylko do g boko ci  

20 cm, poniewa  g biej fosfogips by   bardzo twardy – scementowany. 

 
                                                                                                            Tabela 2 

                                                                                                            Table 2 

Wp yw czasu sk adowania fosfogipsu na pojemno  kapilarn  

Effect storage time of phosphogypsum on capillary capacity 

Rok sk adowania 

Year utylization 

Pojemno  kapilarna % 

Capillary capacity 

1992 30,1 

1994 31,3 

1996 34,0 

1998 36,0 
 

 

                                                                                                               Tabela 3 

                                                                                                             Table 3 

              Wp yw g boko ci pobrania próby  na zasolenie i odczyn 

               Effect of depth of sampling on salinity and reaction 

Nimer próby 

Sample No. 

Fosfogips 

Phosphogypsum 

Zasolenie 

Salinity 

mg NaCl/kg 

Odczyn 

Reaction 

pH 

1 G boko   

Depth cm 

0–10 3250 5,2 

2 „ 10–20 4250 4,9 

3 „ 0–10 3265 6,0 

4 „ 10–20 4320 5,4 

5 wie y fosfogips 

Fresh phosphogypsum 

5265 2,6 

 

Ro linno , sk ad botaniczny  

Przeprowadzone na ha dzie badania ro linno ci wykaza y wyst powanie wielu ga-

tunków ro lin (tab. 4 i 5). Poza gatunkami wysiewanymi pojawi o si  wiele gatunków, 

których nasiona zosta y naniesione przez wiatr, lub dosta y si  z gleb , Mo na stwier-

dzi , e w zale no ci od czasu zasiewu mieszanki by  znacznie zró nicowany sk ad 

botaniczny wyst puj cej ro linno ci. Im d u szy czas od zagospodarowania danego 
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fragmentu ha dy, tym wi cej wyst powa o gatunków dzikich –  nie wysiewanych, Suk-

cesja naturalna w tym przypadku d y do wytworzenia  zbiorowiska ro linno ci najbar-

dziej dostosowanej do panuj cych na ha dzie warunków. Z traw najlepiej utrzymuj  si  

kostrzewa czerwona, mietlica pospolita, kostrzewa trzcinowa a z gatunków dzikich 

trzcinnik piaskowy. 

 
Tabela 4 

                                                                                                                                           Table 4 

Sk ad botaniczny ro lin na ha dzie (skarpa zachodnia) w % udzia u w plonie 

Botanical composition of plants on a dump (west scarp) – % in the yield 

Rok wysiewu mieszanki  – Year of mixtures sowing 
Ro lina – Plant 

1992 1995 1996 1997 1998 

Bylica pio un 

Artemisia absinthium 

– – 0,7 1,0 – 

Dziurawiec zwyczajny 

Hypericum perforatum 

– – 4,9 3,1 – 

Groszek ó ty 

Lathyrus pratensis 

– – – – 35,2 

Komonica zwyczajna 

Lotus corniculatus 

4,4 1,7 – 8,2 – 

Kostrzewa czerwona 

Festuca rubra 

– 43,2 – – – 

Kostrzewa trzcinowa 

Festuca arundinacea 

81,1 – – – – 

Marchew zwyczajna 

Daucus carota 

3,2 – – – – 

Naw o  pó na 

Solidago serotina 

3,4 – – 6,4 – 

Mietlica pospolita 

Agrostis vulgaris 

  94,4 10,3 18,5 

Przytulia czepna 

Galium aparine 

4,2 – – 1,0 – 

Trzcinnik piaskowy 

Calamagrostis epigeios 

– 52,1 – 70,0 46,3 

Wrotycz pospolity 

Tanacetum vulgare 

3,7 – – – – 

Wyka ptasia 

Vicia cracca 

– 3,0 – – – 
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                                                                                                                                     Tabela 5 

                                                                                                                                      Table 5 

Sk ad botaniczny ro lin na ha dzie (skarpa wschodnia) w % udzia u w plonie 

Botanical composition of plants on a dump (east scarp) – % in the yield 

Rok wysiewu mieszanki  

Year of mixtures sowing Ro lina – Plant 

1992 1994 1995 1996 

Bylica pio un 

Artemisia absinthium 

6,6 7,4 – 1,4 

Dziurawiec pospolity 

Hypericum perforatum 

– – – 4,8 

Groszek ó ty 

Lathyrus pratensis 

2,2 – – – 

Komonica zwyczajna 

Lotus corniculatus 

8,8 4,8 – 6,6 

Koniczyna bia a 

Trifolium repens 

5,5 1,9 – 5,5 

Koniczyna polna 

Trifolium arvense 

– 2,3 – – 

Kostrzewa czerwona 

Festuca rubra 

– 52,7 91,5 – 

Krwawnik pospolity 

Achillea millefolium 

1,1 – – 3,4 

Marchew zwyczajna 

Daucus carota 

– – – 3,9 

Mietlica pospolita 

Agrostis vulgaris 

30,8 – – – 

Naw o  pó na 

Solidago serotina 

10,9 – – 13,0 

Perz w asciwy 

Agropyron repens 

– 2,9 – – 

Przytulia czepna 

Galium aparine 

– – – 7,3 

Trzcinnik piaskowy 

Calamagrostis epigeios 

24,2 21,9 4,9 54,1 

 
Inwentaryzacja ro linno ci na ha dzie po kilku latach od obsiewu mieszank  motyl-

kowo-trawiast  pozwoli a na wyodr bnienie g ównych gatunków ro lin, którymi by y: 

trzcinnik piaskowy, mietlica pospolita, naw o  pó na, wrotycz pospolity, krwawnik 

pospolity, bylica pio un, marchew zwyczajna, kostrzewa czerwona, kostrzewa trzcino-

wa, przytulia czepna, dziurawiec zwyczajny, perz w a ciwy, koniczyna bia oró owa, 

wyka ptasia, koniczyna bia a, komonica zwyczajna, groszek ó ty, mchy (zajmuj ce 

puste miejsca).  

Drzewa wysadzone na w skich tarasach by y reprezentowane przez wierzb  iw , to-

pol  osik , brzoz  brodawkowat , robini  akacjow  i sosn  pospolit  (nieliczne okazy). 

Warunki wilgotno ciowe na skarpach ha dy modyfikowa y równie  naturalny dobór 

ro linno ci. U podstawy ha dy, gdzie s  korzystniejsze  warunki wilgotno ciowe i tro-
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ficzne, skarpy by y opanowane g ównie przez nast puj ce gatunki: groszek ó ty,  ko-

strzew  trzcinow , przytuli  czepn . Wy sze, suchsze partie ha dy w miar  up ywu 

czasu opanowywane by y natomiast g ównie przez: komonic  zwyczajn , kostrzew  

czerwon , bylic -pio un, dziurawiec i mietlic  pospolit . Znaczna cz  ha dy zosta a 

opanowana przez monokultur  trzcinnika piaskowego (Calamagrostis epigeios), które-

go nasiona  zosta y naniesione na ha d  przez wiatr. Dotyczy to równie  niektórych 

gatunków drzew, których nasiona zosta y naniesione przez wiatr z pobliskiego lasu 

(brzoza brodawkowata, wierzba iwa).  Nale y równie  doda , e w pierwszym roku po 

pokryciu skarp gleb , wyst powa o znaczne zachwaszczenie chwastami wyst puj cymi 

na polach ornych.  

Jak mo na stwierdzi   po kilku latach od wysiewu mieszanki sk ad botaniczny runi 

jest znacznie zmodyfikowany, gatunki wysiewane w niektórych miejscach zupe nie 

wypad y, w innych stanowi  znaczny %. Z wysiewanych gatunków traw w najwi k-

szym udziale wyst pi a tylko kostrzewa czerwona i mietlica pospolita. Ha da jest nato-

miast opanowywana przez  ro linno  nie wysiewan . Nale y doda , e w okresie let-

nim przy niedoborze opadów ro linno  na ha dzie odczuwa brak wody i cz ciowo 

zasycha, aby po polepszeniu warunków wilgotno ciowych wznowi  wegetacj . 

Sk ad chemiczny ro lin 

W celu porównania sk adu chemicznego niektórych ro lin rosn cych na ha dzie fos-

fogipsu ze sk adem tych ro lin rosn cych na glebie, wykonano oznaczenia zawarto ci 

popio u, azotu, fosforu, potasu, wapnia i magnezu. Wyniki przedstawiono w tabeli 6. 

 
Tabela 6 

                                                                                    Table 6 

          Sk ad chemiczny ro lin rosn cych na ha dzie fosfogipsu i na glebie 

          Chemical composition of plants grown on phosphogypsum dump and on the soil 

Zawarto  w suchej masie  % – Content in dry matter % 

Ro lina – Plant Popió

Ash 
N P K Ca Mg 

1 2 3 4 5 6 7 

Li cie robinii – ha da 

Leaf Robinia ps.dump 

8,34 3,91 0,19 1,26 2,05 0,16 

Li cie robinii –gleba 

Leaf Robinia ps. – soil 

8,45 2,84 0,31 0,96 0,99 0,24 

Li cie brzozy – ha da 

Leaf Betula v. – dump 

9,36 2,24 0,53 0,92 1,93 0,27 

Li cie brzozy – gleba 

Leaf Betula v – soil 

5,26 2,84 0,31 0,96 0,99 0,24 

L. wierzby iwy – ha da 

Leaf Salix c. – dump 

15,04 1,65 0,28 1,28 3,37 0,22 

L. wierzby iwy – gleba 

Leaf Salix c. – soil 

9,70 2,53 0,27 1,54 1,93 0,17 

Koniczyna b. – ha da 

Trifolium r. – dump 

10,08 2,58 0,35 1,67 1,19 0,22 
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Tabela 6 cd. 

                                                                                    Table 6 cont. 

1 2 3 4 5 6 7 

Koniczyna b. – gleba 

Trifolium r. – soil 

8,05 2,44 0,27 0,80 1,82 0,17 

Kostrzewa cz. – ha da 

Festuca r, – dump 

7,94 1,30 0,29 1,08 0,42 0,19 

Kostrzewa cz. – gleba 

Festuca r, – soil 

6,58 1,67 0,24 1,30 0,33 0,23 

Trzcinnik p. – ha da 

Calamagrostis n–dump 

8,65 0,90 0,20 0,70 0,25 0,15 

Trzcinnik p.– gleba 

Calamagrostis n– soil 

6,20 1,59 0,22 1,08 0,37 0,19 

 
Na podstawie przedstawionych danych mo na stwierdzi , e mi dzy ro linami ros-

n cymi na ha dzie i na glebie wyst puj  najwi ksze ró nice w zawarto ci popio u, ale 

równie  azotu i pozosta ych sk adników. Szczególnie du e ró nice (dwa razy wi ksza 

zawarto  na ha dzie) stwierdzono w zawarto ci wapnia w li ciach drzew rosn cych na 

ha dzie i na glebie. Zawarto ci te mieszcz  si  w przedziale zawarto ci ro lin [Kami -

ska i wsp. [1976].  Ró nice w sk adzie chemicznym s  spowodowane mi dzy innymi 

zapyleniem ro lin py em fosfogipsu, nadmiarem lub brakiem niektórych sk adników w 

fosfogipsie, jak równie  wyst powaniem niektórych sk adników w formach trudno 

dost pnych dla ro lin. 

WNIOSKI 

1. Rekultywacja biologiczna ha dy fosfogipsu jest mo liwa po naniesieniu na jej 

powierzchni  cienkiej warstwy gleby (5–10 cm). 

2. Sk ad botaniczny mieszanki rekultywacyjnej ulega szybko du ym zmianom, ha -

da jest opanowywana przez gatunki nie wysiewane, lepiej przystosowane do miejsco-

wych warunków. 

3. Po kilku latach od wysiewu mieszanki ha da fosfogipsu by a ca kowicie zaziele-

niona ro linno ci  zieln , utrzymuj  si  równie  gatunki drzewiaste (brzoza brodawko-

wata, wierzba iwa, robinia akacjowa), co mo na uzna  za sukces. 

4. W celu szybszego zasiedlenia ha dy fosfogipsu przez ro linno , konieczne jest 

nawo enie sk adnikami, których brak jest w fosfogipsie lub s  trudno dost pne (azot, 

potas, magnez i niektóre mikroelementy). 

5. Trawy w mieszankach motylkowo-trawiastych wysiewane na ha dzie fosfogipsu 

spe niaj  bardzo wa n  rol , szczególnie w pierwszych latach rekultywacji biologicznej, 

poniewa  dobrze zadarniaj  powierzchni  oraz pozostawiaj  du  mas  obumar ych 

korzeni i cz ci nadziemnych – substratu do tworzenia próchnicy. 
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BIOLOGICAL RECLAMATION OF A PHOSPHOGYPSUM DUMP  
AT THE CHEMICAL PLANT “WIZÓW” S.A. 

S u m m a r y  

In the years 1998–2002 studies were conducted on a biological reclamation of a phosphogyp-

sum dump after prior to covering in with a soil layer (5–10 cm) white sweetclover (Melilotus 

albus) was sown in the first year and next grass-papilionaceus mixtures. It wasfound that already 

after 2–3 years the dump was conqyered by wild species that  were not sown. A considerable part 

of the dump was taken by bog small-reed (Calamagrostis neglecta). 
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