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ZDZISŁAW HARABIN 

Wpływ toksycznych właściwości materiału zwałowego 
na kształtowanie się systemów korzeniowych drzew 

Влияние токсических свойств промышленных отходов 

на формирование корневой системы деревьев 

The impact of toxic properties of dump material upon the formation of root systems 

of trees 

ро pojęciem toksyczności utworów zwałowych, rozumiemy przede 

wszystkim oddziaływanie szkodliwych związków chemicznych, których 
nadmiar w podłożu decydująco wpływa na kształtowanie się podziemnej 

części rośliny. 
Oprócz toksycznych zwałowisk, spotykamy takie, na których materiał 

toksyczny występuje nieregularnie w postaci większych lub mniejszych 

„wkładek”. Badaniami objęto jedną i drugą grupę zwałów. Pracę prowa- 

dzono w trzech regionach Polski, na utworach o różnym składzie mineralo- 

gicznym i litologicznym, a tym samym o różnych właściwościach fizyko- 

-chemicznych. 
W rejonie Turoszowa wybrano stare zwałowiska zewnętrzne, na któ- 

rych dominują toksyczne iły trzeciorzędowe z domieszką pylastych glin 

czwartorzędowych. W rejonie Żar badania prowadzono na starych, około 

30-letnich, wyrównanych zwałowiskach zewnętrznych, na których przewa- 

żają luźne piaski trzeciorzędowe z domieszką detretycznego węgla bru- 

natnego. 
Osobną grupę stanowiły zwały węgla kamiennego z „wkładkami” tok- 

sycznymi, składające się z łupków i piaskowców karbońskich przy dużym 

udziale mułu i miału węglowego. s 

W celu wszechstronnego przebadania systemów korzeniowych w róż- 

nych warunkach toksyczności podłoża, uwzględniono w niniejszej pracy 

również zwał odpadów poflotacyjnych „Nowy Dwór”, jako jeden z wielu 

tego typu zwałów, występujących na terenie niecki bytomskiej. Zwał ten 

zbudowany jest z rozdrobnionych dolomitów o składzie granulometrycz- 

nym piasków drobnoziarnistych. | 

Na wyżej wymienionych zwałowiskach wykonano analizę systemow 

korzeniowych nastepujacych gatunków drzew: Alnus glutinosa (L.) ar n., 

Betula verrucosa Ehrh., Populus berolinensis Dipp., Populus robusta Scnn., 

Populus Simonii Carr. i Robinia pseudacacia L. 
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Tabela 1 

Niektóre właściwości chemiczne toksycznego materiału zwalowego 
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a 5 | B zwalowego 

1 Turów — trzeciorzędowe iły o 1—10 3,6 4,0 7,05 4,55 2,74 1,10 Alnus 
Jasienica dużej zawartości ma- 20—30 3,4 3,9 7,05 4,38 2,31 1,45 glutino- 

terii organicznej 50—60 3,6 4,0 4,86 2,80 1,17 0,95 за 
(węgiel brunatny) z 
domieszką czwarto- 
rzędowych glin py- * 
lastych lekkich | 

2 Turów — trzeciorzędowe iły o 1—10 3,6 3,9 7,02 4,20 2,14 1,05 Robinia 
Jasienica dużej zawartości ma- 20—30 3,6 3,9 6,75 4,03 2,16 1,10 pseud- 

terii organicznej 2 40—40 35 3,1 6,89 4,20 2,15 1,25 acacia 
nieznaczną domiesz- 
ką czwartorzędo- 
wych glin pylastych 
lekkich | 

3 Turów utwory trzeciorzędo- 1—10 3,5 3,9 5,59 3,67 1,88 0,80 Populus 
we o składzie me- 20—30 3,4 3,7 8,10 4,80 2,70 1,40 Szmoniż 
chanicznym glin140—150 3,5 3,8 10,80 5,51 3,19 0,90 
ciężkich z dużą do- 
mieszką żwirów о 
średnicy 0,5—1,0 cm 

4 Żary — trzeciorzędowe pia- 1—10 3,1 3,2 10,13 6,12 3,44 3,45 Betula 
zwał ski luźne barwy 20—30 2,9 3,1 11,07 5,25 3,77 3,00 verruco- 
Czaple ciemnej z nieznacz- 60—80 2,8 3,0 12,23 7,35 4,46 4,10 sa 

ną domieszką mate- 
rii organicznej wy- 
mieszane z wodno- 
lodowcowymi  pia- 
skami czwartorzędo- 
wymi 

5 Flora nieprzepalony łupek 1—10 3,0 3,8 6,68 3,53 2,56 1,90 Alnus 
węglowy ze znaczną 30—40 3,8 4,0 8,36 4,95 2,60 1,75 glutino- 

-. domieszką żużla pie- 60—70 3,7 4,1 10,16 6,45 3,25 1,25 sa 
cowego i miału po- 
płuczkowego, udział 
części szkieletowych 
stanowi ok. 50% 

6 Nowy luźne, drobnoziarni- 1—10 7,7 3,3 0,11 0,09 0,00 0,00 Populus 
Dwór ste piaski dolomito- 20—30 1,9 8,4 0,11 0,09 0,00 0,00 robusta 

we o średnicy zia- 40—50 7,9 7,8 0,15 0,13 0,00 0,00 
ren 0,02—1,0 mm 

7 Nowy luźne, drobnoziarni- 1—10 71,5 8,1 0,11 0,09 0,00 0,00 Populus 
Dwór ste piaski dolomito- 15—20 8,2 8,4 0,19 0,15 0,00 0,00 berolż. 

we o średnicy zia- nensis 
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Odsłonięte systemy korzeniowe powleczono białą farbą, a następnie 
„sfotografowano. W odsłoniętych korzeniach przebadano następujące ele- 
menty: liczebność, długość, ułożenie i przebieg korzeni w materiale zwa- 
łowym oraz strefę graniczną zasięgu korzeni. 

W obrębie rhizosiery pobrano próbki gruntów do analiz chemicznych 
z głębokości: 1—10 cm, 20—30 cm, 40—50 cm, a w przypadku głębokiego 
ukorzenienia się drzew — z głębokości ponad 1,0 m. Opis materiału zwa- 
łowego podano w tabeli 1 i 2. 

Na podstawie próbek zbadano: odczyn — potencjometrycznie przy 
użyciu elektrody szklanej, kwasowość wymienną — metodą Daikuhary, 
kwasowość hydrolityczną — metodą Kappena, wolne kwasy — wg Metho- 
denbuch — Band I, Herrmann 1955, glin ruchomy — metodą Sokołowa 

oraz cynk ruchomy metodą ditizonową, ekstrakcyjno-kolorymetryczną 
wg Rinkisa i Peivego. 

Na toksycznych zwałowiskach węglowych odczyn waha się między 

pH 1,4 a 4,0 w KCI. W osadniku poflotacyjnym nie był niższy niż pH 7,5 

w KCI. Zasadowy odczyn odpadu poflotacyjnego związany jest z dużą do- 

mieszką dolomitu — CaO (27,0%) i MgoO (13,7'/0) (3). o. 
Na podstawie badań analitycznych stwierdzono ścisłą zależność między 

rozwojem systemów korzeniowych a właściwościami chemicznymi bada- 

nych gruntów (tab. 1 i 2). | 
Na zwałach kopalnictwa węglowego o odczynie 2,8—3,6 рН м КС, 

u zachowanych jeszcze przy życiu egzemplarzy, zaobserwowano zupełne 

zdeformowanie systemu korzeniowego. Deformację podziemnej części ro- 

śliny stwierdzono we wszystkich przypadkach, w których materiał zwa- 

łowy charakteryzuje się znaczną kwasowością hydrolityczną 1 wymien- 

  

  

      
                

  

  

  

Tabela 2 

Niektóre właściwości chemiczne nieitoksycznego materiału zwałowego z 
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1 Turów. iły trzeciorzędowe ze 1—10 50 5,8 0,44 0,41 0,13 1,20 Рори 

znaczną domieszką 20—30 5,4 5,8 0,53 0,27 0,25 0,00 beroli- 

rumoszu skalnego 60—80 51 5,7 0,54 0,35 0,30 0,50 nensis | 

a Turow iy teconzagowe z dw 28 33 070 04 008 0M atuio 
le 7117 oraz — , . , . , , 

ae żużla 60—80 51 5,6 0,41 0,35 0,10 0,00 за 

3 Turów iły trzeciorzędowe, 10—20 47 5,2 0,54 0,53 0,17 On Robinia 

barwy brunainej z 20-30 $1 58 Ot) Oe 052 0,60 conc 
i 7 7 40—50 3,8 + ` , , , | 

я mica Zula ora? 100—110 5,4 5,7 1,39 0,26 0,08 0,15 
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Ryc. 1. Populus berolinensis. Płaski system ko- 
rzeniowy w toksycznym materiale zwału ,Ja- 
sienica” (Zagłębie Turoszowskie) 

ną (5). Również wcześniejsze badania z tego zakresu wykazały, że o tok- 
syczności materiału decyduje duża kwasowość wymienna, glin ruchomy, 
a także wolne kwasy, wśród których wolny HSO, uważa się za naj- 
groźniejszy (1, 7, 9, 10). 

Zawartość glinu ruchomego w próbach gruntów pobranych ze strefy 
rozmieszczenia systemów korzeniowych drzew dochodzi do 4 mval/100 g, 
a w niektórych punktach do 10,0 a nawet więcej mval/100 g materiału 
zwałowego. Tak wysokiego stężenia glinu ruchomego i wolnych kwasów 
nie obserwuje się w próbkach pobranych spod gatunków o normalnie wy- 
kształconym systemie korzeniowym. 

Na temat szkodliwego oddziaływania glinu ruchomego na roślinność 
istnieje wiele poglądów, zgodne są one jednak co do tego, że zwiększona 
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Ryc. 2. Populus berolinensis. Płaski, powierzchniowy system korzeniowy 

w toksycznym materiale osadnika poflotacyjnego „Nowy Dwor 

  
Ryc. 3. Populus Simonii. System korzeniowy w materiale toksycznym 

zwału „Jasienica” 

00



06 

  

  
Ryc. 4. Robinia pseudacacia. Słabo rozbudowany system korzeniowy 
w materiale toksycznym 

Pd 
P
R
 

P
O
N
S
A
 

р 

> 

. й ae, ty ee 
Ae i ae 

RA “as 

„ 
Z
Ę
 

> 

RY
 3 

и 

к.
 

р 
о
о
 

И
И
 

> 

Ryc. 5. Alnus glutinosa. Typowe ukorzenienie na osadniku poflotacyjnym. 
Zwraca uwagę duża liczba drobnych i krótkich korzeni bocznych



  
Ryc. 6. Alnus glutinosa. Silnie zdeformowany system korzeniowy wytwo- 

rzony w materiale toksycznym 

  
Ryc. 7. Alnus glutinosa. Wiązkowy system korzeniowy w materiale nie- 

toksycznym 

ot



  
Ryc. 8. Populus robusta. Pionowy system korze- 
niowy z wyraźnie zarysowanym korzeniem palo- 
wym w materiale nietoksycznym 

koncentracja jego w podłożu powoduje trwałe zmiany w nadziemnej części 
rośliny i jej systemie korzeniowym (2, 6, 8). 

W przypadku wysokiego odczynu, z jakim spotykamy się na osadni- 
kach poflotacyjnych, o toksyczności materiału nie decyduje glin ruchomy, 
kwasowość wymienna czy wolny H2SO;. Przyczyny zmian morfologicznych 
korzeni drzew rosnących na tego rodzaju zwałach, należy raczej szukać 
w znacznej zawartości cynku przyswajalnego (od 2,20 mg/kg materiału 
zwałowego w warstwie przypowierzchniowej, do 11,50 mg/kg w warstwach 
giębiej położonych). Jak wiadomo, ze wzrostem pH maleje stopień przy- 
swajalności cynku. W tym przypadku mimo tak wysokiego odczynu 
(pH 7,8—8,4) w materiale występują znaczne jego ilości, co przypuszczal- 
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Ryc. 9. Populus berolinensis. Pionowy system 
korzeniowy w materiale nietoksycznym 

nie może być bezpośrednią przyczyną deformacji systemów korzeniowych 

wprowadzonych gatunków drzew. | 
О ile w warunkach gleb naturalnych lub na zwałach nietoksycznych, 

systemy korzeniowe większości gatunków drzew intensywnie przerastają 

podłoże w układzie przestrzennym (poziomym i pionowym), to przy obec- 

ności związków toksycznych, wyraźnie daje się zauważyć rozwój korzeni 

jedynie w warstwie przypowierzchniowej. Największe zmiany morfolo- 

giczne zaobserwowano u gatunków głęboko korzeniących się, tj. u topól 

(ryc. 1—3), robinii (ryc. 4) i olszy (ryc. 5 i 6). Może to być spowodowane 

zwięzłością podłoża, jak również obecnością związków toksycznych. Pierw- 

szą ewentualność należy odrzucić, ponieważ badania wykazały, że na ana- 

logicznie zwięzłych utworach, przy nieznacznej ilości wolnych kwasów 

i glinu ruchomego, wprowadzone gatunki drzew, wykształcają wgłębny 

system korzeniowy (ryc. 7—10). 
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nego ukorzenienia na zwałach węgla brunatnego 

W warunkach toksyczności podłoża. prawie wszystkie gatunki drzew, 
z wyjątkiem olszy, wykształcają płaski system korzeniowy, rozprzestrze- 
niający się w warstwie powierzchniowej, zwykle nie przekraczającej 10 cm 
głębokości. Jedynie pojedyncze korzenie II rzędu przenikają niekiedy po- 
dłoże do głębokości 25—30 cm. Poza olszą czarną na zwałach „Nowy Dwór” 
i.,Flora , korzenie boczne drzew, charakteryzują się małą liczbą odgałęzień 
nierównomiernie rozmieszczonych na całej długości korzeni bocznych. Spo- 
tyka się również Iiragmenty korzeni bocznych zupełnie pozbawione drob- 
niejszych odgałęzien. 

Analizując wzrost korzeni na długość stwierdzono, że drzewa w różny 
sposób reagują na wzmożoną toksyczność podłoża. Jedne z nich, na toksycz- 
nym materiale, zawsze wykształcają wybitnie skrócone korzenie boczne 
(np. olsza czarna — ryc. 5 1 6). Inne natomiast, do których zaliczyć należy 
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Ryc. 11. Betula verrucosa. Płaski, powierzchniowy system korzeniowy 

w toksycznym materiale zwału „Czaple” k/Żarów 

większość analizowanych gatunków, formują swe korzenie w zależności od 

charakteru i rodzaju zwału. 
Populus berolinensis i Populus Simonii na zwale „„Jasienica” wyksztat- 

cają wybitnie zredukowany system korzeniowy (ryc. 1—3), natomiast na 

osadniku poflotacyjnym, te same gatunki drzew, budują wydłużone, cien- 

kie sznury korzeni bocznych, które w ciągu trzech kolejnych sezonów we- 

getacyjnych osiągnęły długość 4,5—5,0 m (ryc. 2). Podobnie i Betula ver- 

rucosa w toksycznym materiale zwału „Czaple”, wykształciła wybitnie 

płaski system korzeniowy o małej liczbie drobniejszych odgałęzień (ryc. 11). 

Natomiast w materiale nietoksycznym spotkać możemy u tego gatunku 

pionowy system korzeniowy (ryc. 12). 
Na zwale poflotacyjnym obserwowano interesujące zachowanie się ko- 

rzeni Populus berolinensis i Populus robusta wynikłe z różnic w głębokości 

sadzenia. 
Głębokie sadzenie Populus berolinensis (dolki o głębokości 40—50 cm), 

spowodowało zupełne zahamowanie rozwoju korzeni i natychmiastowe 

obumarcie drzewa. Natomiast przy płytkim sadzeniu (dołki o głębokości 

20—25 cm), korzenie boczne kierowały się do wierzchniej warstwy biegnąc 

na głębokości 1—5 cm (ryc. 2). Drzewka Populus robusta sadzono w dołki 

o głębokości 40—50 cm. Pierwszy bezpośredni kontakt korzeni z materia- 

łem toksycznym wywiera na nie decydujący wpływ. 

Na zmianę warunków glebowych przy przeniesieniu sadzonek ze szkółki 

do toksycznego materiału zwałowego, korzenie reagują w różny sposób: 

— zredukowany przed wysadzeniem system korzeniowy może zupełnie 

nie rozwijać się, 
— korzeń główny nie przyrasta na długość, a rozwijają się jedynie ko- 

rzenie boczne, 
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Вус. 12. Betula verrucosa. Pionowy system ko- 
rzeniowy na zwale w Turoszowie 

— korzeń główny i korzenie boczne, przynajmniej w początkowym 
okresie wegetacji rozwijają się i przyrastają na długość. 

Pierwsze dwa przykłady odmiennego zachowania się systemów korze- 
niowych spotyka się nader często, trzeci natomiast sporadycznie, lecz 
z uwagi na wynikłe zmiany morfologiczne zasługuje na omówienie. Za- 
obserwowano, że drzewa w pierwszym okresie wzrostu, wykształcają nie- 
regularny, zdeformowany, krótki korzeń główny oraz pojedyncze, drobne 
korzenie boczne. Wzrost korzenia głównego na długość pod koniec pierw- 
szego roku wegetacji ustaje. Widoczne są na nim powierzchniowe ześluzo- 
wacenia tkanki, a w końcowej fazie wzrostu — wytworzenie się grubej 

warstwy kory. Funkcje wzrostowe i lizjologiczne przejmują korzenie I rzę- 

du o bardzo małej ilości drobnych korzonków. Pod koniec drugiego roku 
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Ryc. 13, Populus robusta. Silnie znieksztalcony system korzeniowy w ma- 

teriale toksycznym osadnika poflotacyjnego „Nowy Dwór” 

wegetacji obumiera większość korzeni bocznych, przy czym deformacje po- 
wierzchniowe korzeni są analogiczne do wyżej opisanych zmian morfolo- 
gicznych korzenia głównego. Z początkiem trzeciego roku stwierdzono 
zwiększenie się liczby drobnych korzonków w stosunku do roku poprzed- 
niego oraz obecność kilku pozostałych jeszcze przy życiu korzeni bocznych, 
spełniających normalne funkcje życiowe ! (ryc. 13). Tego rodzaju zdeformo- 
wanie korzeni, jak również zachodzące na nich zmiany powierzchniowe, 
niektórzy autorzy przypisują szkodliwemu działaniu glinu ruchomego 
zawartego w glebie (4, 6). Analogiczne objawy zaobserwowane u Populus 
robusta na zwale poflotacyjnym „Nowy Dwór” przy zupełnym braku glinu 
ruchomego, pozwalają przypuszczać, iż tego rodzaju zmiany morfologiczne 
korzeni mogą być spowodowane także obecnością w podłożu innych 
związków toksycznych. 

Odsłonięte na osadniku korzenie olszy, wykazują również objawy skar- 
lenia i zdeformowania. Drzewo wykształca mnóstwo drobnych i krótkich 
korzeni bocznych, przerastających bardzo intensywnie małą powierzchnię 
zwału (ryc. 0). 

Tak więc toksyczność podłoża prowadzi do zupełnej deformacji syste- 
mów korzeniowych. W tych warunkach obserwujemy bardzo wyraźne 
zmiany w sposobie ukorzeniania się drzew. Oprócz zmian morfologicznych 
badania wykazały również zmiany anatomiczne korzeni. Zagadnienia 

zmian anatomicznych nie omawiam z uwagi na to, iż tematem pracy jest 

przede wszystkim wpływ toksyczności podłoża na kształtowanie się syste- 

mów korzeniowych. 
  

i Powyższe obserwacje prowadzono w okresie 3-letnim, począwszy od momentu 

posadzenia sadzonek na osadniku poflotacyjnym. 
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WNIOSKI 

1. Badania wykazały, że przy pH poniżej 2,5 KCI, rozwój korzeni za- 

równo roślinności zielnej jak i drzewiastej jest niemożliwy. Przy wzroście 

pH w KCI powyżej 3,0, zachowane przy życiu drzewa wegetują, a ich 

systemy korzeniowe ulegają deformacji. 

2. Skupienie całego systemu korzeniowego w cienkiej warstwie przy- 

powierzchniowej o miąższości zaledwie 10 cm, jest prawdopodobnie wy- 

nikiem przemieszczenia się związków toksycznych z warstw powierzchnio- 

wych do warstw głębiej zalegających. 

3. Badania wykazały, że wykształcenie systemu korzeniowego drzew 

na zwałach w większym stopniu zależy od właściwości chemicznych niż 

fizycznych materiału zwałowego. 

4. Przypuszcza się, iż skutkiem nadmiernego przycinania systemów 

korzeniowych drzew przed sadzeniem, a tym samym zredukowanie do 

minimum drobnych korzonków i włośników, następuje szybkie zamieranie 

drzew na hałdach. W środowisku toksycznym drzewa nie mogą odpowied- 

nio szybko regenerować korzeni i włośników, które spełniają podstawowe. 

funkcje fizjologiczne. 

Z Zakładu Badań Naukowych 

GOP PAN w Zabrzu | 
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Краткое содержание 

Исследования были проведены на залесенных пошахтных отвалах с разными физико- 

-химическими свойствами материала, токсическими и четоксическими для растений, на 

которых были посажены деревья. На откопанных корневых системах исследовались 

численность, длина, расположение и глубина корневых cHcTeM Alnus glutinosae (L.) 
Gaertn., Betula verrucosa Ehrh., Populus berolinensis Dipp., Populus robusta Schn., 
Populus Simonii Carr., u Robinia pseudacacia L. 

Pe3yJIbTaTbl HaOJIro1eHHH CpaBHHBAJHCb C pEZYJIbTe `.и химического анализа отваль- 

ного материала, взятого из ризосферы. 

Исслодования показали, что в отвальном материале с рН в КС] ниже 2,5 — раз- 
витие корней невозможно. Деформация корней деревьев установлена при рН в KCl 

2,8—3,6 при значительной гидролитической и обменнсЯ кислотности, высокой концен- 

трации подвижного алюминия и присваиваемого цинка. В условиях токсичности основа- 

ния почти все исследованные породы деревьев образуют мелкую корневую систему, 

сконцентрированную главным образом в пюдповерхностном слое до 10 см толщины. 

Продполагается, что это явление связано с передвиженнием токсических соединений из 

поверхностных слоев в более глубокие. Формирование корневых систем деревьев на 

терриконах в большой степени зависит от химических свойств, чем от физических 

свойств отвального материала. 

Summary 

Studies were carried out on planted with trees post-mining dumps with various 

physical and chemical properties of the dump material, toxic and not toxic for plants. 

Оп excavated root systems of Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Betula verrucosa Ehrh., 

Populus berolinensis Dipp., Populus robusta Schn., Populus Simonii Carr., and Ro- 

binia pseudacacia L. numbers, length, pattern and depth of root penetration were 

examined. Results of observations were confronted with those of chemical analyses 

of dump material sampled from rhizosphere. 

Studies reveald that in the dump material with pH in KCl below 2.5 the deve- 

lopment of roots is impossible. Deformation of tree roots was found with pH in KCl 
of 2.8—3.6, with a considerable hydrolytic and exchangeable acidity, high concentra- 

tion of mobile aluminium and available zinc. Under conditions of substrate toxicity 

almost all studied tree species developed flat root system concentrated mainly in the 

subsurface horizon with up to 10 cm thickness. The phenomenon is probably con- 

nected with the translocation of toxic compounds from surface to deeper horizons. 

The formation of root systems of trees on dumps is to a greater degree dependent 
upon chemical than physical properties of the dump material. 
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