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H. PETZOLD: Uproduktywnianie hałd 

okręgu węgla brunatnego w Senftenber- 

gu — Die  Wiederurbarmachung der 

Kippen und Haldea im Senftenberger 

‘Braunkohlenrevier. Zittau-Gorlitz 1955; 

s. 62, fot. 14, ryc. 2. 

Praca jest zbiorem referatów wygło- 

szonych przez kilku  referentów na 

kursie pełnomocników dla akcji zale- 

siania hałd przy kopalniach węgla bru- 

ratnego w powiecie chociebuskim (Cot- 

tbus) (NRD). We wstępie autor wska” 

zuje na ważność zagadnienia rekon- 

strukcji krajobrazu, zniszczonego w tym 

powiecie przez gospodarkę  kapitali- 

styczną podczas drugiej wojny świato- 

wej i w okresie przedwojennym. Za- 

daniem obecnego pokolenia jest usunię” 

cie dawnych zniszczeń i niedopuszcze- 

nie do powstawania nowych. W wyni- 

ku takiego postawienia sprawy posta- 

nowiono zaopiekować się terenami о- 

puszczonymi przez kopalnie, jak rów” 

nież zwrócić baczną uwagę na sposób 

usypywania hałd przy eksploatacji 

węgla w przyszłości. Przy zalesieniach 

nie powinno się wprowadzać drzewo- 

stanów jednogatunkowych, lecz wielo- 

gatunkowe (przede wszystkim mieszane 

z olszą), dla dodatkowego zaś wzboga- 

cania gleby w azot — gatunki motyl- 

kowe. Oprócz tego należy stosować na- 

wożenie kompostem z odpadków miej- 

skich. 

  

Dr inż. Lechmann w swoim re- 

feracie informuje o wydaniu przez rząd 

NRD rozporządzeń, w których nakłada 

na kopalnie obowiązek przywracania 

terenów po wyeksploatowaniu węgla 

dawnej uprawie w porozumieniu z za” 

rządami rolnictwa i leśnictwa. Autor 

omawia także plan perspektywiczny dla 

Łużyc, który przewiduje wyrównanie 

ok. 2 tys. ha dawnych hałd przy za- 

stosowaniu ciągników gąsienicowych. 

Dr Darmer w referacie pt. „Bio- 

logiczne podstawy  uproduktywniania 
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hałd* zwraca uwagę na pokrywę ro- 

ślinną, która występuje na  hałdach. 

Mówi on, że roślina jest . wskaźnikiem 

wartości gleby. Autor stwierdza, że 

sukcesja roślinna na ubogich glebach 

rozpoczyna się zwykle od roślin naj- 

prostszych, które łabwo dostosowują się 

do krańcowych warunków życia. Ro- 

Ślinność ta wpływa na polepszenie gle- 

by. Szczególną rolę odgrywają w tym 

zakresie korzenie roślin. Do  pionier- 

skich roślin występujących na hałdach 

autor zalicza przede wszystkim ksero- 

morfy, trawy i tworzące darń chwasty 

— słowem rośliny utrzymujące się na 

gruntach słabo spoistych, o złych wa- 

runkach wilgotnościowych oraz o wy- 
sokim  wypromieniowaniu. Po nich 

wkraczają rośliny wyższe, które wzbo- 
gacają siedliska w składniki  pokar- 
mowe. 

Autor zastanawia się nad tym, w 

jaki sposób można by wykorzystać 
obserwacje nad tworzeniem się i prze- 
kształcaniem gleb na hałdach. Pokry- 
wa roślinna pełni na nich zadania 
ochrony gleby i wzbogaca ją w sub- 
stancje organiczne i nieorganiczne. 

Roślinność działa więc mechanicznie, 
chemicznie i biologicznie. Aby rośliny 
pokrywające hałdy mogły spełnić po” 
wyższe zadania muszą być odporne na 
kwaśny odczyn i brak wapnia oraz na 
suszę. Ponadto powinny mieć małe wy- 
magania co do produktywności gleby i 
posiadać dobrze rozwinięty system ko- 
rzeniowy, który mógłby łatwo się przy- 

stosować do różnych warunków środo- 

wiska. Rośliny te powinny odznaczać 

_ się dużą ekspansją wzrostową, zdolno- 

ścią opanowywania powierzchni gruntu 

i pokonywania trudności nowego Sro- 

dowiska. 

Poza roślinnością w tworzeniu się i 

uproduktywnianiu gleby dużą rolę od- 

grywają mikroorganizmy, które sq nie 

zbędnym warunkiem bytowania roślin. 

Lecz i one wymagają dla swego roz- 

woju odpowiednich warunków  glebo- 
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wych: wilgotności, przewiewności i żyz- 

ności oraz obojętnego odczynu. 

Oberle w swoim referacie o upro” 

duktywnianiu hałd przy kopalniach wę- 

gla brunatnego wygłasza zdanie, że bez- 

pośrednio po eksploatacji węgla powin- 

no się zasypywać odkrywki. Uniemożli” 

wi to powstanie wysokich hałd. Zasy- 

pywanie powinno odbywać się tak, aby 

układ warstw był mniej więcej taki 

sam jak przed rozpoczęciem eksploa- 

tacjii tzn. aby wierzchnie warstwy 

znalazły się o ile możności znowu na 

górze, choćby były częściowo przemie- 

szane z warstwami dolnymi. Odwrotny 

układ warstw jest niekorzystny, ро’ 

nieważ dolne warstwy są prawie bez- 

produktywne i zawierają związki tru- 

jące dla roślin. Odkwaszenie ich wy- 
maga dużo czasu i wielkiego nakładu 

kosztów. 

Ważnym warunkiem jest również 

właściwy sposób  usypywania hałd. 

Należy mianowicie zwracać uwagę, 

aby brzegi hałd były wyższe niż część 

środkowa, a to dla chwytania wód opa” 

dowych. Stożkowe usypywanie hałdy 

bez zagłębienia w środku powoduje 

erozje, tworzenie się szczelin i rowów. 

przez które ścieka woda deszczowa, 

zmywając założone uprawy. 

Przed rozpoczęciem prac związanych 

z uproduktywnianiem hałd należy naj- 

pierw wykonać plan sytuacyjny hałdy. 

Sporządzenie takiego planu umożliwi 

podział hałdy na odrębne działki, 

które przy zakładaniu upraw należy 

traktować osobno; pozwoli to również na 

dobre zaplanowanie dróg i innych prac. 

Każda z działek powinna być dla lep- 

szej orientacji wytyczona w terenie 

kolorowymi palikami, przy wprowadza- 

niu nowych gatunków roślin, odpowia- 

dających warunkom glebowym. 

Zalesianie należy wykonać  bezpo- 

średnio po zakończeniu eksploatacji, 

ponieważ świeże hałdy wykazują 

większą wilgotność dzięki lepszej na- 

siąkliwości wilgocią z powietrza i po- 

chłaniania rosy. Aby jak najszybciej 
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osłonić glebę, należy sadzić w gęstej 

więźbie. Z drzew najlepsze wyniki daje 

olsza czarna, która łatwo przystoso” 

wuje się do środowiska, wytwarza sil- 

ny system korzeniowy, znosi upały i 

suszę. Powimno się ją wpnowadzać 

jako domieszkę w charakterze przedplo- 

nu w więźbie 4X1 m na przemian z 

dwoma rzędami gatunku podstawowego. 

Ро 3—4 latach olszę przycina się na 

odrośla, a pozyskany chrust wykłada 

w międzyrzędach posadzonych drzew 

dla wytworzenia próchnicy. 

Dobre wyniki na hałdach może dać 

również topola, oczywiście na оаро- 

wiednich glebach. Do utrwalania brze- 

gów i na piaskach skłonnych do uru 

chomienia nadaje się przede wszyst- 

kim akacja, dąb czerwony, topola, olsza 

czarna, jałowiec i łubin. Ten ostatni 

zwłaszcza szybko ocienia glebę, dobrze 
ją przewietrza, gromadzi azot i przy- 

czynia się do powstawania i rozwoju 

bakterii glebowych. 

Ballaschk w. swoim referacie 

jest zdania, że przy zadrzewianiu hałd 

należy wszystkie prace wykonywać sta- 

rannie, używać wyłącznie najlepszego 

i silnego materiału sadzonkowego. Po- 

daje on, że na polu zalesiania hałd 

głównie zasłużył się m. in. Heuson, 

który w 1929 r. napisał broszurę pt. 

„Uprawa surowych gleb mineralnych". 

Był on przeciwny wprowadzaniu Sosny 

па hałdy, propagował natomiast zmie” 

szanie wielu drzew liśdiastych. Zwracał 

przy tym uwagę na konieczność walki 

z królikami, które niszczą gatunki li- 

ściaste. Z obserwacji Heusona wy- 

nika, że z posadzonych jednocześnie 

kilku gatunków szybko rosnących, jak 

brzoza, grochodrzew i topola, zwykle 

utrzymuje się tylko jeden gatunek. Po- 

dobnie jak Oberle autor ten jest 

zwolennikiem wykonywania zalesień 

bezpośrednio po zakończeniu eksploa- 

tacji górniczej. | 

Ballaschk uważa, że do każdej 

hałdy należy podchodzić indywidualnie 

i w tym celu uprzednio dokładnie ja



rynien szczytowych, które sprzyjałyby 

wsiąkaniu wody w głąb hałdy. 

Ogólnie należy podkreślić, iż nasi 

sąsiedzi z zachodu wiele już zrobili na 

polu zadrzewiania hałd, kierując się 

przy tym względami nie tyle material- 

nymi, ile zdrowotnymi, kulturalnymi 

i estetycznymi. 
Fr. Piela 

Prof. dr E. VOLKERT: Technika tran- 

sportu jako wspólny problem gospodar- 

stwa leśnego i przemysłu drzewnego 

(Die Bringungstechnik als gemeinsames 

Problem von Forst und Holzwirtschaft. 

Frankfurt, am Main 1956). 

Praca pod wymienionym tytułem zo- 

stała wykonana w Instytucie Użytko- 

wania Lasu i w lasach doświadczal- 

nych w Kattenbihl — Wydziału Leś- 

nego Uniwersytetu w Gottingen i opu- 

blikowana w wydawnictwach tegoż 

wydziału i Dolnosaksońskiego Instytutu 

Badawczego Leśnictwa. Jest cna jedną z 

prac prowadzonych przez Centralę 

Techniczną Niemieckiego Gospodarstwa 

Leśnego (Technische Zentralstelle der 

deutschen Forstwirtschaft) nad zagad- 

nieniem budowy dróg leśnych. 

W pierwszej części pracy pt. „Pro- 

blemy i pojęcia' omówiione są następu- 

jące zagadnienia: 

1) konieczność naukowego traktowa- 

nia techniki transportu za pomocą ana- 

lizowania poszczególnych 

składowych, 

2) podstawowe składniki kosztu po- 

zyskania drewna, 

3) stadia rozwojowe gospodarstwa 

leśnego z uwzględnieniem podziału 

czynności pomiędzy gospodarstwo leśne 

i przemysł drzewny, 

4) rozwój budowy dróg leśnych z u- 

względnieniem obecnych potrzeb i spo- 

sobów budowy, | 
5) konkretne zadania perspektywicz- 

ne naukowego opracowania problemu 

budowy dróg leśnych, 

6) optymalna gęstość dróg 

czynności 

(problem 
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7 podział czynności transportowych. 

Druga część pracy pt. „Badaniia i wy- 

niki* — omawia następujące zagadnie- 

nia: 

8) analizy transportowe  przeprowa- 

dzone w gospodarstwach: leśnych Bram- 

wald i Kattenbihl w latach 1943 i 

1953 oraz wnioski wypływające z tych 

analiz, 

9) analiza typowych czynności tran- 

sportowych, 

10) koszty budowy i utrzymania 

dróg, 

11) optymalna gęstość dróg i odległość 

zrywki, 

12) wnioski końcowe 

W odróżnieniu od warunków istnieją-- 

cych u nas, gdzie dostawa drewna do 

zakładów przerabiających je oraz do 

pozostałych odbiorców, poczynając od 

zrywki a kończąc na dowozie sprzę- 

żajem konnym, motorowymi środkami 

transportowymi, koleją lub  spławem 

dokonywana jest przez gospodarstwo 

leśne, w warunkach Niemiec Zachod- 

nich tylko pierwsza czynność transpor- 

towa (i to nie zawsze), a mianowicie 

zrywka, wykonywana jest przez gospo- 

darstwo leśne. 

Do zadań gospodarstwa leśnego na- 

leży również budowa dróg leśnych, na- 

tomiast wszystkie pozostałe czynności 

transportowe wykonywane są przez od- 

biorcę drewna na własny rachunek. 

Stan taki zdaniem autora wpływa nie- 

korzystnie na zagadnienie kształtowa- 

nia się kosztów transportu. Przedsta- 

wiając stadia rozwojowe gospodarstwa 

leśnego autor pokazuje jak poszcze- 

gólne czynności związane z pozyska- 

niem drewna, a wykonywane м ро- 

czątkowym okresie wyłącznie przez 

odbiorcę drewna, przejmowane są przez 

gospodarsbwo leśne. 

Tylko w kompleksowym traktowaniu 

zagadnienia transportu, to znaczy po- 

czynając od zrywki, przez budowę i u- 

trzymanie dróg aż do właściwego wy- 

wozu drewna za pomocą poszczegól- 
nych środków transportowych widzi



autor możliwość usprawnienia transpor- 

tu drewna. Prowadzone w tym zakre- 
sie badania nie mogą dotyczyć oder- 

wanych czynności bez wzajemnego ich 

powiązania. Zdaniem autora celem 

badań powinno być ustalenie, który z 

poszczególnych sposobów _ transportu, 

uwzględniający rodzaj ładunku i od- 

ległości, będzie w danych warunkach 

terenowych i klimatycznych najbardziej 

odpowiedni. 

Sposób traktowania tego problemu 

został przedstawiony w omawianej pra- 

cy przejrzyście, w oparciu o naukowe 

podstawy i cyfrowe wyniki badań za- 

warte w wielu tabelach. 

Głównym problemem który przewija 

się przez całą pracę jest pytanie jaka 

powinna być gęstość sieci drogowej w 

danym gospodarstwie leśnym, aby ko- 

szty transportu pozyskanego drewna 

kształtowały się najkorzystniej i jaki 

udział w tych kosztach powinny mieć 

koszty budowy dróg? 

Koszty budowy i utrzymania dróg, w 

przyjętym  40-letnim okresie amorty- 

zacyjnym, pozostają do siebie w pew- 

nym określonym stosunku. Wysokie ko- 

szty budowy łączą się ze stosunkowo 

niskimi kosztami utrzymania i od- 

wrotnie, niskim kosztom budowy to- 

warzyszą na ogół wysokie koszty utrzy- 

mania. 

W zależności od obciążenia tych dróg 

ilością przewożonego drewna oraz od 

miejscowych warunków koszt budowy i 

utrzymania 1 mb dróg leśnych, w wa- 

runkach  zachodnio-niemieckich waha 

się w granicach 0,50—2,00 DM, co na- 

wet w tamtejszych warunkach stanowi 

poważne obciążenie. Zaznaczyć należy, 

że wydatki na budowę i utrzymańie 

dróg leśnych w  Niiemczech Zachod- 

nich wynoszą około 10—15% ogólnych 

wydatków gospodarstwa leśnego. 

Po omówieniu kosztów budowy i u- 

trzymania dróg oraz kosztów zrywki 

autor dochodzi do obliczenia optymalnej 

gęstości dróg dla danego gospodarstwa 

leśnego. Gęstość ta zależy od bonitacji 

drzewostanów, tj. od wydajności rocz- 

nej drewna z ha. W najlepszych wa- 

runkach odstęp pomiędzy drogami wy- 

nosi 400—500 m. Im mniejsza jest 

wydajność z ha, tym rzadsza będzie 

sieć dróg leśnych, ponieważ oszczęd- 

ności na wywozie drewna byłyby 

mniejsze od wydatków na budowę i 

utrzymanie tych dróg. 

We wnioskach końcowych autor 

stwierdza, że w problemie obniżenia 

kosztów transportu drewna powinien 

być zainteresowany zarówno producent 

jak i odbiorca drewna. Obniżenie tych 

kosztów możliwe jest na drodze uspraw- 

nienia: 

— zrywki (sprzęt, organizacja pracy), 

— budowy i utrzymania dróg (ogólne 
planowanie sieci drogowej, technika i 

organizacja budowy), 

— transportu (sprzęt, ładowanie, or- 

ganizacja), 

— dostosowania odległości zrywki i 

gęstości sieci dróg do najbardziej ko- 

rzystnego optimum. 

Zdaniem autora bezpośredni transport 

drewna za pomocą pojazdów mecha- 

nicznych zaczyna odgrywać decydującą 

rolę. 

W związku z wysokimi kosztami bu- 

dowy i utrzymania, drogi na prostych 

odcinkach powinny być możliwie naj- 

węższe, na zakrętach odpowiednio szer- 

sze, zaopatrzone w odpowiednią ilość 

mijanek, a nawierzchnia powinna być 

dostosowana do rzeczywistego, a więc 

na ogół niedużego, obciążenia. 

Praca zawiera wiele nowych i inte- 

resujących myśli. Liczne ilustracje i wy- 

kresy pozwalają na łatwiejsze zrozu- 

mienie tekstu. 

Duża ilość danych w zakresie kosz- 

tów i wydajności pracy zawarta w licz- 

nych tabelach stanowi pomocniczy ma- 

teriał do przeprowadzenia obliczeń 

ekonomicznych. 

Książką tą powinni zainteresować się 

ci wszyscy, którzy zajmują się lub też 

powinni się zajmować ekonomiką 

transportu drewna. 

Florian Budniak 

69


