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Wobec faktu, że powierzchnia użytków rolnych i leśnych stale się 

zmniejsza na rzecz użytkowania komunalnego, przemysłowego i rozbu- 

dowy sieci komunikacji naziemnej, przy czym straty te są nieuniknione 
i nieodwracalne, konieczność przywrócenia do pełnej użytkowości rol- 

niczej, leśnej czy innej biologicznej terenów okresowo zajmowanych przez 

kopalnictwo odkrywkowe staje się sprawą niedyskusyjną (6, 9, 10). Spo- 

śród wszystkich gałęzi górnictwa odkrywkowego największe obszary 

w Polsce obejmie kopalnictwo węgla brunatnego. Według obecnych prze- 

widywań, powierzchnia związana z eksploatacją węgla brunatnego wy- 
niesie około 66 tys. ha (7) już w 1980 r. Toteż zagadnienie odtworzenia na 

wyeksploatowanych terenach pogórniczych użytków rolnych czy leśnych 

ma szczególnie duże znaczenie gospodarcze. 
Eksploatacja odkrywkowa węgla brunatnego powoduje powstawanie 

swoistych terenów pogórniczych, na które składają się zwałowiska ze- 

wnętrzne, zwałowiska wewnętrzne i wyrobisko końcowe. Materiał ziemny 

przykrywający pokłady węgla brunatnego (tzw. nadkład), który musi być 

usunięty znad węgla, gromadzony jest w początkowej fazie eksploatacji 

na nienaruszonej powierzchni — poza obszarem zalegania eksploatowane- 

go pokładu węgla — w formie usypisk zwanych zwałowiskami zewnętrz- 

nymi. W późniejszej fazie eksploatacji dalsze partie nadkładu przerzucane 

są do wnętrza odkrywki w miejsce wybranego węgla i wypełniają ja 

całkowicie, tj. aż do wyrównania powierzchni z poziomem terenów sąsia- 

dujących, tworząc tak zwane zwałowisko wewnętrzne. Ostatnia część od- 

krywki, która nie zostaje niczym zasypana, stanowi tzw. wyrobisko koń- 

cowe, w którym tworzy się zbiornik wody. W rezultacie łączna powierz- 

chnia terenów pogórniczych po zakończeniu eksploatacji węgla przekra- 

cza powierzchnię eksploatowanego pokładu węgla o powierzchnię zajętą 
przez ezwałowiska zewnętrzne. Przy tym głębokość zalegania węgla rzu- 

tuje na wielkość tych zwałowisk. Na ogół im grubsza jest warstwa nad- 

kładu, tym większa jego masa zostaje przerzucona na zwałowiska ze- 

wnętrzne, aczkolwiek należy podkreślić, że proporcja powierzchni zwało- 

wisk zewnętrznych do powierzchni zwałowiska wewnętrznego uwarunko-
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wana jest w dużym stopniu również technologią procesu górniczego. 
Wielkość powierzchni zwałowiska w obrębie jednej kopalni wynosi od 
kilkunastu do kilkudziesięciu km?. 

Zwałowiska zewnętrzne i wewnętrzne, jakie spotykamy w szeregu 

istniejących kopalń, są — z punktu widzenia użytkowania przyrodnicze- 

go — terenami zdewastowanymi. W miejsce gleby wytworzonej w wy- 

niku długotrwałych procesów fizyko-chemicznych i biologicznych po- 
wierzchnię ich pokrywa mozaikowo rozmieszczony, różnorodny surowy 
materiał skalny częstokroć trzeciorzędowy, wydobyty niejednokrotnie 
z dużych głębokości (w niektórych kopalniach ponad 200 m) o całkowicie 

odmiennych właściwościach niż gleba (8). Jeśli nawet niektóre utwory 

można by pod względem składu mechanicznego, ogólnej zawartości nie- 

których składników mineralnych czy właściwości fizycznych przyrówny- 

wać do pewnych skrajnych typów gleb, to pozostaje nadal zasadnicza 
różnica pod względem biologicznym. Wyraża się ona „sterylnością” — 
to jest brakiem geobiontów ze świata roślinnego i zwierzęcego, a zatem 

1 produktów ich działalności typowych dla gleb. Częściej jednak spotyka 

się utwory znacznie odbiegające pod względem fizycznym i chemicznym 

od jakichkolwiek gleb. Przy tym ich przydatność dla życia roślin ograni- 

czona bywa nie tylko brakiem podstawowych składników pokarmowych 
lub skrajnie niekorzystnymi właściwościami fizycznymi, lecz także za- 
wartością składników toksycznych. Tak więc dochód uzyskany z cennego 

surowca energetycznego, jakim jest węgiel brunatny, pociąga za sobą 

stratę ponoszoną przez gospodarkę narodową wskutek zamiany obszarów 

wyeksploatowanych na całkowite nieużytki, wyłączone na wiele dziesiąt- 
ków (jeśli nie na setki) lat z produkcji przyrodniczej. 

Warunkiem przywrócenia terenów wyeksploatowanych do stanu umo- 

zliwiajacego ponowne ich zagospodarowanie i użytkowanie jest zaprojek- 

towanie prac rekultywacyjnych równocześnie z projektowaniem kopalni 
i sukcesywna ich realizacja równoczesna z pracami górniczymi. 

Pierwsze polskie opracowanie założeń programowych rekultywacji 

terenów poeksploatacyjnych kopalń węgla brunatnego, dokonane przez 

Świętochowskiego (8) w oparciu o kolektywne badania zespołu katedr 

Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, definiuje rekultywację jako 

„całokształt działalności mającej na celu doprowa- 

dzenie tych terenów do stanu pełnej użytkowości 

to jest — do stanu umożliwiającego produkcję rolną, 

leśną lubgospodarkę komunalną —a w szczególpych 

przypadkach jedynie do pokrycia szatą roślinny. 

Na całokształt prac rekultywacyjnych składają się według tych zało- 

żeń cztery etapy. Są to: 

1) etap badań wstępnych — obejmujący szczegółową analizę utworów
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występujących w nadkładzie pod kątem przydatności dla przyszłej rekul- 

tywacji i opracowania wytycznych zwałowania z uwzględnieniem przy- 

szłych warunków hydrologicznych 

2) etap rekultywacji górniczej — trwający przez cały okres robót gór- 

niczych a polegający na takim zbieraniu nadkładu i formowaniu zwało- 

wisk, aby możliwe było realizowanie na nich dalszych racjonalnych prac 

rekultywacyjnych, a więc usypywanie zwałowisk zewnętrznych w formie 

płaskowyżów o wyrównanej powierzchni oraz, tak na zwałowiskach ze- 

wnętrznych jak i wewnętrznych, umieszczanie fitotoksycznych warstw 

nadkładu w głębszych poziomach, a warstw wykazujących najlepszą przy- 

datność dla życia roślin na powierzchni; 

3) etap rekultywacji glebotwórczej, mający na celu przekształcenie 

surowego, martwego materiału ziemnego w glebę, a przynajmniej rozpo- 

częcie procesów glebotwórczych poprzez uprawę roślinności ,próchnico- 

twórczej” oraz wprowadzenie roślinności na zbocza zwałowisk celem ich 
umocnienia; 

4) etap rekultywacji rolniczej lub leśnej obejmujący okres, w którym 

uprawia się już rośliny użytkowe, ale nie uzyskuje się jeszcze pełnego 

dochodu. Na terenach przeznaczonych na użytki rolne będą w tym etapie 

wprowadzane przejściowe płodozmiany z intensywnym nawożeniem, ma- 

jące na celu m. in. dalszą poprawę gleby i doprowadzenie jej do pełnej 

produkcyjności. Tereny przeznaczone pod użytkowanie leśne będą w tym 
okresie obsadzone drzewami i krzewami najlepiej przystosowanymi do 

surowych jeszcze warunków glebowych, a stanowiącymi przedplon dla 

właściwego lasu. 

Pierwszy etap (badania wstępne) powinien być wykonany w ramech 

projektowania kopalni, natomiast pozostałe realizowane są podczas prac 
górniczych i po ich zakończeniu — sukcesywnie w miarę tworzenia zwa- 

łowisk. * 
Przytoczone etapy rekultywacji odnoszą się do kopalń nowoprojekto- 

wanych. W kopalniach już czynnych, a zwłaszcza na istniejących już 
zwałowiskach, przy których formowaniu nie uwzględniono zagadnień 
rekultywacji, możliwa jest realizacja tylko dwóch ostatnich etapów — 

po uprzednim wyrównaniu powierzchni zwałowisk. Należy przy tym za- 

znaczyć, że rekultywacja niektórych zwałowisk ograniczy się do pokrycia 
ich jakąkolwiek szatą, roślinną — a nie do przekształcenia ich w pełno- 

wartościowe użytki rolne czy leśne. Będzie to więc zaledwie pseudo-re- 

kultywacja. 

Drugie polskie opracowanie zasad zagospodarowania terenów pogor- 
niczych, dokonane przez zespół specjalistyczny pod przewodnictwem 
Skawiny (7), zakładając, że tereny pogórnicze powinny być głównie prze- 
znaczone pod rekultywację leśną, przedstawia w zasadzie analogiczny tok 

5 — Postępy Nauk Roln. nr 1
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prac rekultywacyjnych. Po I etapie przedrekultywacyjnym — będącym 
odpowiednikiem etapu badań wstępnych, przewiduje II etap rekulty- 
wacji, obejmujący: 1) fazę techniczną, realizowaną w pracach górniczych; 
2) fazę biologiczną przygotowawczą — odpowiadającą etapowi glebotwór- 
czemu oraz 3) fazę biologiczną realizacyjną — to jest zadrzewienie wzglę- 
dnie zalesienie przedplonowe, a przy rekultywacji rolniczej wprowadzenie 
„płodozmianu rekultywacyjnego”. Po uzyskaniu przez tereny rekulty- 
wowane co najmniej najniższej klasy bonitacyjnej odpowiedniego rodzaju 
i gatunku gleb leśnych lub gleb uprawnych, następuje III etap porekul- 
tywacyjny. . 

Bezpośredni udział rolnictwa w pracach rekultywacyjnych — w świe- 
tle obydwu przytoczonych opracowań (7, 8), zaczyna się w momencie 
zakończenia etapu rekultywacji górniczej (fazy technicznej), tj. w etapie 
rekultywacji glebotwórczej (w fazie biologicznej przygotowawczej). Do- 
chodzą tu bowiem do głosu zagadnienia rolnicze. Mianowicie — niezależ- 
nie od tego, czy przewidywane jest w przyszłości użytkowanie rolnicze 
czy leśne, rekultywacja glebotwórcza (faza biologiczna przygotowawcza) 
polega na uprawie pionierskich szybko rosnących roślin zielnych, głów- 
nie motylkowych, wytwarzających dużo masy a przeznaczonych na przy- 
oranie. Celem tego postępowania jest stymulowanie rozwoju mikroflory, 
mikro- i mezofauny glebowej oraz wprowadzenie do powierzchniowej 
warstwy substratu dla tworzenia próchnicy, a więc przyspieszenie biolo- 
gicznego procesu glebotwórczego. | 

Tak więc obydwa projekty (7, 8), pomijając szereg więcej lub mniej 

istotnych różnie dotyczących innych zagadnień, zgodne są co do toku po- 
stępowania, mającego przeobrazić surową skałę powierzchni zwałowisk 

w utwór glebowy, a co najmniej zainicjować w niej proces próchnico- 
twórczy. 

W Polsce na obszarach objętych względnie obejmowanych pod eksplo- 
atację węgla brunatnego występują w większości wypadków gleby mało 
zasobne. Toteż przytoczony projekt postępowania jest pod względem 
ekonomicznym i przyrodniczym bardziej uzasadniony od innych metod, 
takich jak np. pokrywanie wierzchowiny zwałowisk warstwą ziemi próch- 
nicznej, co stosuje się w Czechosłowacji (2), pokrywanie glebą — jak 

w NRD (3) lub utworami lessowymi, co ma miejsce w niektórych kopal- 
niach w NRF (4, 5). Opiera się on na przyrodniczym założeniu, że czynnik 
biotyczny spełnia rolę dominującą w procesach glebotwórczych i że naj- 
krótszą drogą przekształcenia surowej skały w glebę i stworzenia pozio- 
mu próchnicznego in situ jest wprowadzenie do wierzchniej warstwy 

ziemi stosunkowo dużych ilości masy organicznej i zapewnienia warunków 

jej humifikacji. Oczywiście jest to uwarunkowane prawidłowym wyko- 

naniem rekultywacji górniczej, tj. wyeliminowaniem z warstwy powierz-
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— 

chniowej zwałowiska utworów zawierających czynniki fitotoksyczne, 

a umieszczenie na niej utworów wykazujących najlepszą przydatność dla 

życia roślin. 

Nie ulega wątpliwości, że przytoczony projekt postępowania słuszny 

jest w odniesieniu do przyszłych użytków rolnych. Nie ulega też wątpli- 

wości, że wszelkie czynności w tym etapie rekultywacji przyszłych 

użytków rolnych muszą być realizowane przez rolnictwo. Dobór właści- 

wych gatunków roślin pionierskich nadających się na dane zwałowisko, 

sposób j długość okresu ich uprawy powinny być ustalone w oparciu 

o doświadczenie poprzedzające zagospodarowanie całej powierzchni, 

a prowadzone przez fachowców. Następnie uprawa większych partii zwa- 

łowiska powinna być prowadzona przez duże i dobrze wyposażone przed- 

siębiorstwa rolne (PGR, spółdzielnię produkcyjną), które w przyszłości 

staną się użytkownikami danego obszaru. Oczywiście przedsiębiorstwa te 

muszą być specjalnie dofinansowane i mieć dostatecznie zwiększony park 

maszynowy, pulę nasion, nawozów itp., a tereny pogórnicze objęte rolni- 

czymi pracami rekultywacyjnymi zwolnione na długo z podatków. 

Inaczej jednak ma się sprawa na terenach pogórniczych nadających się 

jedynie pod zalesienie. Nasuwa się pytanie, czy etap rekultywacji leśnej 

(fazą biologiczna realizacyjna) — to jest zadrzewianie lub zalesianie 

przedplonowe — powinien być poprzedzony uprawą roślin zielnych prze- 

znaczonych na przyoranie i to przez kilka lat? Czy też etap rekultywacji 

glebotwórczej (faza biologiczna przygotowawcza) może być realizowany 

bezpośrednio przez pionierskie gatunki drzew i krzewów przedplonowych, 

które rozwijając system korzeniowy, produkując ściółkę j wytwarzając 

specyficzny mikroklimat spełnią zarazem funkcję „glebotwórczą”? A więc 

praktycznie rzecz biorąc — czy również na zwałowiskach przeznaczonych 

pod zalesienie konieczny jest kilkuletni okres działalności rolniczej, 

związanej z parokrotną uprawą roślin zielnych, czy też w tym wypadku 
można by ją całkowicie wyeliminować? 

Dotychczasowe wyniki doświadczeń, założonych przez kolektyw wro- 

cławski pod kierunkiem prof. B. Świętochowskiego na starszych partiach 

zwałowisk w kilku kopalniach, wskazują na możliwość pominięcia uprze- 

dniej uprawy roślin zielnych. W Turoszowie drzewa i krzewy wysadzone 

na zboczu zwałowiska zewnętrznego, bez przyorania uprzednio jakiejkol- 

wiek masy organicznej, przyjęły się i w ciągu dwu sezonów wegetacyjnych 

rosną zadowalająco. Jeszcze wyraźniej potwierdza ten fakt obserwacja 

starszych już drzewek i krzewów, wysadzonych masowo na niewyrów- 

nanej powierzchni zwałowiska przez kopalnię, w doświadczeniach prof. 

Skawiny oraz pochodzących z nalotu. Szczególnie dobrze, jak wynika 

z naszych obserwacji prowadzonych od 1962 r. na drzewkach wysadzo- 

nych masowo, rosną: brzoza brodawkowata (Betula verrucosa), akacja
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biała (Robinia pseudoacacia), olcha czarna i szara (Alnus nigra i A. incana), 

czeremcha amerykańska (Prunus serotina), jarzębina (Sorbus aucuparia), 

kolcowój (Licium halimifolium) i dereń — świdwa (Cornus sanguinea). 

Również w Koninie drzewka posadzone przez kopalnię na skrajnych 

partiach zwałowiska wschodniego i zwałowiska Niesłusz oraz na ich sto- 

kach rosną zadowalająco, osiągając obecnie wysokość 2—3 m, a gatunki 

nieprzystosowane uległy szybkiemu wyginięciu. W naszym doświadczeniu 

założonym w Koninie na zwałowisku wewnętrznym przyjęła się więk- 

szość gatunków drzew i krzewów, o czym można już sądzić po upływie 

dwóch pełnych lat wegetacji. 

W kopalni Babina na starym zwałowisku wewnętrznym z nasadzeń 
masowych utrzymują się dobrze brzoza i jarzębina, a z wysadzonych 
wiosną i jesienią 1962 r. w doświadczeniu Wrocławskiej Wyższej Szkoły 
Rolniczej 26 gatunków drzew i krzewów rosną do chwili obecnej 23 ga- 

tunki. Równolegle założone doświadczenie nad doborem roślin zielnych, 

mogących rozpocząć proces glebotwórczy, wskazuje,, że w wyjątkowo 

niekorzystnych warunkach tego zwałowiska trudno jest uzyskać zado- 

walający przyrost zielonej masy z tych roślin. 

We wszystkich przytoczonych wypadkach wysadzenie drzew i krze- 
wow nie było poprzedzone okresem uprawy roślin ,próchnicotwórczych”. 

Oczywiście fakt, że wiele gatunków drzew i krzewów przyjęło się i rośnie 

już kilka lat, nie pozwala wnioskować o dalszych ich losach. Wydaje się 

jednak, że jeśli zaczną one ginąć w przyszłości, zadecydują o tym raczej 

złe właściwości ekologiczne głębszych warstw zwałowiska a nie płytkiej 

warstwy powierzchniowej. Niebezpieczeństwo ewentualnego ginięcia jest 

tym większe, że na wszystkich omawianych zwałowiskach nie został zre- 

alizowany etap rekultywacji górniczej, wskutek czego w warstwie, w któ- 
rej rozwija się system korzeniowy, może występować najbardziej różno- 

rodny materiał pochodzący z różnych poziomów nadkładu, a więc m. in. 
utwory o właściwościach toksycznych dla roślin. Drugą przyczyną, która - 
może spowodować katastrofalne ginięcie drzewek, a wynikające również 
z nieuwzględnienia problemów rekultywacji przy usypywaniu zwałowisk, 
mogą się okazać stosunki wodne w strefie rozwoju korzeni. A zatem wy- 
tworzenie poziomu próchnicznego w płytkiej, powierzchniowej warstwie 

pod wpływem paroletniej uprawy roślin zielnych nie może w obydwu 

tych wypadkach odegrać żadnej roli ochronnej. 

Koszt realizacji etapu glebotwórczego, polegającego na uprawie roślin 
motylkowych zielnych, jest niewątpliwie znaczny. Składa się nań koszt 

uprawy przedsiewnej, połączonej z nawożeniem mineralnym, wysoki 

koszt materiału siewnego roślin „próchnicotwórczych”, którymi w więk- 

szości wypadków będą drogie rośliny motylkowe (łubin wieloletni, no- 
strzyk, przelot, komonica, lucerna, koniczyna biała itp.) oraz koszty ich
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przyorania. Przy czym z góry zakłada się, że nie wystarczy jednorazowy 
cykl uprawy. Wszystko to razem rzutuje na znaczne zwiększenie ogólnych 
kosztów rekultywacji leśnej. 

W świetle przytoczonych obserwacji wydaje się, że można by tych 
kosztów uniknąć. Wytworzenie poziomu próchnicznego konieczne byłoby 
— moim zdaniem — jedynie w tym wypadku, gdyby warunkowało przy- 
jęcie się sadzonek drzew i krzewów. Wydaje się jednak, że taka koniecz- 

ność nie zachodzi ani na istniejących już zwałowiskach, ani tym bardziej 

nie będzie zachodziła na zwałowiskach przyszłościowych, usypywanych 
zgodnie z wymogamj rekultywacyjnymi. Dotychczasowe wyniki wspo- 
mnianych doświadczeń prowadzonych przez kolektyw wrocławski pod 

kierunkiem prof. Świętochowskiego nad zadrzewieniem przedplonowym 
wskazują natomiast, że na przyjmowanie się oraz na początkowy wzrost 

drzewek i krzewów na specyficznym surowym materiale ziemnym zwało- 

wisk duży wpływ wywierają takie czynniki, jak wiek sadzonek, termin 

sadzenia i bezpośrednie przygotowanie ziemi pod sadzenie, tj. wapnowa- 

nie, nawożenie, szczepienie naturalną glebą leśną itp. Wydaje się zatem, 

że zamiast znacznych nakładów związanych z uprawą roślin „próchnico- 

twórczych” na terenach przeznaczonych pod użytki leśne słuszniejsze jest 

poniesienie pewnych kosztów na możliwie racjonalne przeprowadzenie 

nasadzeń złożonych z pionierskich gatunków drzew i krzewów. Pomi- 

nięcie uprawy roślin zielnych w etapie rekultywacji glebotwórczej po- 

zwoli zarazem na wcześniejsze wprowadzenie na zwałowiska właściwej 

roślinności drzewiastej, która sama zainicjuje procesy „glebotwórcze ”. 

Oczywiście obserwacje przeprowadzone na drzewkach wysadzonych na 
starszych partiach zwałowisk nie wyjaśniają, czy na nowych zwałowi- 
skach sadzenie drzew może się odbywać natychmiast — sukcesywnie 

w miarę formowania zwałowisk, czy też należy pewien czas odczekać. Ta 

sama jednak wątpliwość nasuwa się co do terminu rozpoczęcia uprawy 
roślin zielnych. 

Należy tu także podkreślić, że również w NRD, gdzie tereny pogór- 
nicze mają już obecnie znacznie większą powierzchnię niż u nas, a prace 
rekultywacyjne badawcze i realizacyjne są dalej zaawansowane, zadrze- 

wianie i zalesianie zwałowisk nie jest poprzedzone uprawą roślin ziel- 

nych (3). Podobnie też w NRF tereny pogórnicze przeznaczone pod za- 
drzewienie nie są uprzednio obsiewane żadnymi roślinami (1). 

Ponieważ obecnie w Polsce prace nad uporządkowaniem prawnym 
i wykonawczym zagadnień rekultywacji terenów pogórniczych kopalnic- 
twa odkrywkowego węgla brunatnego są w pełnym toku, wydaje się 

celowe ponowne zrewidowanie projektowanych zasad rekultywacji (7, 8), 

a także wyraźniejsze sprecyzowanie udziału rolnictwa w całokształcie 

prac rekultywacyjnych.
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Przedstawione tu wyniki obserwacji wskazują na możliwość znacznego 

uproszczenia toku prac rekultywacyjnych i obniżenia ich kosztów na tere- 

nach pogórniczych przeznaczonych pod przyszłe użytki leśne, mianowicie 

wskazują na możliwość wyeliminowania w etapie rekultywacji glebotwór- 

czej (fazie biologicznej przygotowawczej) paroletniego okresu uprawy 

roślin zielnych i przystąpienia bezpośrednio do wysadzania pionierskich 

gatunków drzew i krzewów przedplonowych dobieranych — oczywiście 

na podstawie dowiadczeń — do warunków danego zwałowiska. 

Tak więc nie kwestionując projektowanego toku prac rekultywacyj- 

nych, przedstawionego w dotychczasowych polskich opracowaniach (7, 8) 

w odniesieniu do zwałowisk nadających się do rekultywacji rolniczej — 

w odniesieniu do terenów pogórniczych przeznaczonych pod zalesienie 

proponuję pewną modyfikację. Mianowicie III etap rekultywacji glebo- 

twórczej (faza biologiczna przygotowawcza) powinien polegać na obsa- 

dzaniu powierzchni zwałowisk drzewami j krzewami przedplonowymi — 

z podsiewem roślinności podszytowej. Jako IV etap rekultywacji leśnej 

(faza biologiczno-realizacyjna) należałoby uznać prace związane z wpro- 

wadzeniem drzewostanu użytkowego w miejsce przedplonowego. Przy 

przyjęciu takiego toku prac rekultywacyjnych na terenach przeznaczo- 

nych pod zalesienie, całokształt prac rekultywacyjnych, poczynając od 

III etapu (tj. po zakończeniu rekultywacji górniczej), znajdzie się od po- 

czątku w gestii przyszłego użytkownika, tj. leśnictwa. 

W świetle przytoczonych uwag zakres bezpośredniego udziału rolnictwa 

w pracach rekultywacyjnych na terenach pogórniczych kopalń węgla bru- 

natnego należałoby określić następująco. 

1. Udział przedstawicieli rolnictwa w ustalaniu kierunku przyszłej re- 

kultywacji terenów pogórniczych nowoprojektowanych kopalń — w opar- 

ciu o wyniki analizy warunków przyrodniczych, ekonomicznych i socjo- 

logicznych (prace końcowe I etapu badań wstępnych). 

2. W kopalniach, których tereny poeksploatacyjne mają być zrekulty- 

wowane jako użytki rolne, realizacja etapu rekultywacji glebotwórczej 

poprzez: a) przeprowadzenie doświadczeń polowych nad doborem i sposo- 

bem uprawy roślin „próchnicotwórczych” dla danego zwałowiska — po 

zakończeniu choćby na jego części etapu rekultywacji górniczej; b) sukce- 

sywne obejmowanie pod uprawę roślin „próchnicotwórczych” powierz- 

chni zwałowiska w miarę jego formowania (w oparciu o wyniki przepro- 

wadzonych doświadczeń). 

3. Realizacja etapu rekultywacji rolniczej poprzez wprowadzenie spec- 

jalnych płodozmianów „,rekultywacyjnych” (po zakończeniu etapu rekul- 

tywacji glebotwórczej), nastawionych nadal na poprawianie warunków 

glebowych, lecz uwzględniających zarazem perspektywiczny plan przysz- 

łego użytkowania zrekultywowanego terenu.
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Udział rolnictwa w pracach rekultywacyjnych rozumiem tutaj w sensie 
wykonawstwa — ze względu na właściwy podział kompetencji fachowych, 
abstrahuję natomiast od kwestii finansowania tych nakładów i od obszer- 
nego a złożonego zagadnienia konieczności wprowadzenia specjalnych ulg 
podatkowych dla przedsiębiorstw rolniczych obejmujących tereny po- 
górnicze. Wydaje się, że całokształt kosztów związanych z rekultywacją 
powinien obciążać eksploatatora, to jest resort górnictwa. 
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