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Abstrakt
Tato disertační práce porovnává vodní režim rekultivovaných a nerekultivovaných výsypek po
těžbě hnědého uhlí se zvláštním zřetelem na vývoj hydrologických vlastností půd, které jsou určující
pro pohyb a zadržování vody v půdě.
Zásadní vliv na zásobu půdní vody má technologie zakládání výsypky a její stáří, které
spoluurčuje rozvoj vegetace. Během rozvoje půd na výsypkách se zvětšuje polní vodní kapacita a tím
schopnost zadržovat vodu, zvětšuje se ale i bod vadnutí. Tyto změny souvisí s akumulací organické
hmoty v půdě a s rozpadem jílovců na částice o velikosti fyzikálního jílu. Rozvoj schopnosti
výsypkových půd vázat vodu je větší na rekultivovaných stanovištích, kde dochází k rychlejšímu
rozvoji svrchního organominerálního horizontu, je zde však větší i bod vadnutí a spotřeba vody. Na
nerekultivovaných stanovištích dochází k rozvoji půdního substrátu pomaleji. Celkově jsou, ale
rozdíly ve vodním režimu mezi rekultivovanými a nerekultivovanými plochami malé.
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Abstract
This PhD thesis compares the water regime of reclaimed and unreclaimed spoil heaps after
brown coal mining with a special regard to the development of hydrological properties of soils that
determinethe movement and retention of water in the soil.
The basic influence on the supply of soil water has the technology of pouring the spoil heaps and
aging, which co-regulates the development of vegetation. During the development of soil´s spoil heaps
increases field water capacity and water retention, but also increases the wilting point. These changes
are related to the accumulation of organic matter in the soil and the degradation of claystones to
particle size of physical clay. The development of the ability of the spoil heaps soils to bind water is
greater in reclaimed areas, where the upper organomineral horizon develops more rapidly, but there is
also higher wilting point and greater water consumption. On unreclaimed area, the soil substrate
develops more slowly. Overall, the differences in water regime between reclaimed and unreclaimed
areas are small.
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1. Úvod
Půda je nejen hlavním prostředkem k produkci potravin, paliv, dřeva, vláken a dalších
komodit, ale je i neobnovitelným přírodním zdrojem, který má rozhodující vliv na veškeré živé dění
na Zemi (Fraser a Piercy 1998; Brady a Weil 2002; Kutílek 2012). Z hlediska rostlin a půdních
organismů je vodní režim zcela zásadním a limitujícím faktorem (Kuráž 2003).
V důsledku vzrůstajících lidských energetických potřeb v minulém století, docházelo ke
značným záborům půdy a následné devastaci rozsáhlých území vlivem těžby nerostných surovin.
Rekultivace postižených území se tak stala povinností v okamžiku, kdy člověk takovýmto způsobem
začal ovlivňovat přírodu kolem sebe (Lhotský a kol. 1994).
Čerstvě navezená skrývka, která utváří antropogenní novotvar výsypku, velmi často trpí erozí,
nedostatkem půdní vody z důvodů absence hladiny podzemní vody a při zvýšených teplotách tak
dochází k přehřívání a vysušování takto vzniklých ploch. Proces utváření vodního režimu je proces
složitý a dlouhodobý, který podléhá interaktivním změnám uvnitř půdního prostředí a prostředí nad
povrchem. Při tomto procesu je zásadní, složení půdotvorného substrátu, výskyt a kvalita půdní
organické hmoty, přítomnost půdní fauny a vyvážená vodní bilance s dostatečnou zásobou dostupné
půdní vody (Šantrůčková 2001; Šantrůčková a kol. 2004).

2. Cíl práce
Porovnat základní půdní hydrofyzikální vlastnosti, půdní vlhkost a vodní režim na rekultivovaných a
nerekultivovaných výsypkách.

3. Hypotézy
H1, během vývoje půd bude narůstat schopnost půd zadržovat vodu, ale bude se zároveň zvyšovat bod
vadnutí.
H2, vývoj popsaný v H1 bude rychlejší u rekultivovaných než u nerekultivovaných ploch.
H3, s narůstajícím rozvojem vegetace bude zásoba vody více určována odběrem rostlinami, nesoulad
mezi vývojem půd a rozvojem vegetace může způsobovat deficit vody, který bude nejpatrnější ve
středních fázích vývoje v letních a teplejších měsících. Bude se též projevovat ovlivňování
vodního režimu s ohledem na výskyt biologického materiálu (opadu) na povrchu ploch a půdních
živočichů v půdním prostředí.
H4, u porostů s rozvinutou vegetací budou rozdíly mezi rekultivovanými a nerekultivovanými
plochami malé.
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4. Materiál a metodika práce
4.1. Popis území
Práce byla provedena na Velké Podkrušnohorské výsypce (50°14´574 S, 12°39´274 V), která
se nalézá v sokolovské pánvi vedle dolu Jiří. Na výsypce probíhá dlouhodobá a cílená lesnická i
zemědělská rekultivace. Sokolovsko se vyznačuje rozlehlou sítí povrchových dolů. Klimaticky spadá
do pásma mírně teplého, mírně vlhkého, s mírnou zimou, s velkým počtem zamračených dnů (170
dnů/rok) a s velkým výskytem oblačnosti a mlh. Průměrné roční úhrny srážek jsou kolem 526 až 947
mm, ve vegetačním období málo přes 400 mm. V celoročním průměru jsou nejvyšší srážky v červenci
(78 až 103 mm), nejnižší v únoru a březnu (26 až 76 mm). Roční průměrná teplota dosahuje 5,1 až 7,2
OC,

ve vegetačním období 13 OC (Kříbek a kol. 1998; Rothbauer 2003).
Výsypka se skládá z různých vytěžených hornin, po jejichž zvětrávání vznikají zeminy, které

jsou nositeli půdotvorných procesů a výchozími substráty při tvorbě „nových“ půd (Štýs 1981, 1997;
Dimitrovský 2001; Frouz a kol. 2008; Cejpek a kol. 2013). Jelikož sokolovské hnědouhelné sloje
vznikaly především v období třetihor, jsou na ně vázána mocná souvrství sedimentů (Richards a kol.
1993; Kříbek a kol. 1998). Na Sokolovsku převládají jíly cyprisového souvrství, obsahující převážně
trojsíťové jílové minerály s převahou smíšené struktury illitu a montmorillonitu s příměsí kaolinitu a
chloritu. Výsypky jsou předmětem spontánní sukcese a řízené rekultivace (Štýs 1981, 1997;
Dimitrovský 2001; Frouz a kol. 2008).
4.2. Popis sledovaných ploch
Veškeré měření, stejně jako odebírání půdních vzorků bylo provedeno na Velké
podkrušnohorské výsypce, kde zkoumané plochy byly ve stáří 5 až 35 let (v Rukopisu 1 byla plocha
stará 45 let, zde se jednalo o dílčí měření). Na níže uvedených plochách byla sledována půdní vlhkost
a hydrofyzikální vlastnosti. Na vybraných plochách, které jsou označeny * byla sledována bilance
zásoby půdní vody. K tomu bylo využito hodnot podkorunových srážek, povrchového a
podpovrchového odtoku, stoku vody po kmeni.
 Nerekultivované plochy zarostlé sukcesní vegetací: E (2003), I (1990), S (1984)*
 Rekultivované plochy osázené různými druhy dřevin: borovice PN (1984), smrk PC (1984),
modřín L (1984), dub Q (1984), olše A (1984)*
S ohledem na sypání výsypky byly nerekultivované plochy nasypány do vlnovitých struktur.
Na takto nasypaných plochách byly vybrány vždy tři měrné plochy. Plocha umístěná ve vyvýšené
části je označována (T), plochy umístěné v depresní části profilu jsou označovány (B), plochy
umístěné ve svahu „vlny“ jsou označeny (TB), na plochách byla provedena vždy ztrojená měření

5

(např. S2T, S2B, S2TB, S3T, S3B, S3TB). Plochy rekultivované, byly nasypány „do rovna“, zde byla
provedena zdvojená měření.
4.3. Metodika práce
Rukopis 1: Fyzikální vlastnosti byly popisovány na nerekultivovaných plochách ve věkovém složení
12, 20 a 45 let s různou vegetací. Dielektrický měřic vlhkosti zemin byl použit pro sledování půdní
vlhkosti a následné distribuce vody v půdním profilu. Půdní vzorky byly odebírány na neporušeném
půdním vzorku pomocí Kopeckého fyzikálních válečků. Infiltrace vody byla stanovena dvěma
metodami, v laboratoři na neporušeném půdním vzorku a v terénu pomocí Guelpského permeametru.
Rukopis 2: Fyzikální vlastnosti byly popisovány na rekultivovaných a nerekultivovaných plochách ve
věkovém složení 5 až 30 let v zastoupení různé vegetace. Na všech plochách byly odebrány
neporušené půdní vzorky pomocí Kopeckého fyzikálních válečků a měřena půdní vlhkost
Dielektrickým měřičem vlhkosti zemin ve čtyřech hloubkách (5, 10, 35 a 40 cm). Infiltrace vody byla
měřena Guelpským permeametrem.
Rukopis 3: Fyzikální vlastnosti byly popisovány na rekultivovaných a nerekultivovaných plochách ve
věkovém složení 25 až 35 let v zastoupení různé vegetace. Na všech plochách byly odebrány
neporušené půdní vzorky pomocí Kopeckého fyzikálních válečků a měřena půdní vlhkost
Dielektrickým měřičem vlhkosti zemin ve čtyřech hloubkách (5, 10, 35 a 40 cm). Infiltrace vody byla
měřena Guelpským permeametrem. Na plochách byly instalovány podkorunové srážkoměry v pěti
opakováních (též na ploše bez vegetace pro kontrolní měření), podpovrchové gravitační lyzimetry ve
třech opakováních v hloubce 10 cm, zařízení pro sledování stoku vody po kmeni v pěti opakováních a
pro sledování teploty vzduchu dataloggery Mete-Uni. Ze získaných hodnot byla vypočtena celková
zásoba vody v půdním profilu a voda dostupná pro rostliny.
Rukopis 4: Tento rukopis shrnuje teorii a praxi v přípravě provedení prvotní technické úpravy terénu
zaměřenou na vyvážený vodní režim. Vychází z poznatků a z dlouholetých zkušeností pana doc.
Václava Kuráže, CSc. a prof. Ing. Mgr. Jana Frouze, CSc.

5. Výsledky a diskuze
Výsledky, které byly v rukopisech publikovány, byly přijaty k uveřejnění ve třech odborných
mezinárodních časopisech. Rukopis čtvrtý byl napsán a zveřejněn v českém jazyce v odborném
časopise bez impakt faktoru. Samostatnou kapitolu s výsledky a diskuzí nemá.
Rukopis 1 se zabývá hypotézou 1 a hypotézou 2. Hodnoty, které byly zaznamenány, podporují data,
která byla následně zjištěna v dalších dvou rukopisech, které byly zaměřeny jak na nerekultivované
plochy, tak na plochy rekultivované. Rukopisy se shodují, že plochy v iniciačním stadiu rozvoje jsou
méně náchylné na limitaci vody. Ze začátku nemají vegetační nároky, i když jsou často vystaveny
erozi, která výrazně oslabuje rozvoj takovýchto ploch, zejména ve vyšších partiích výsypky bez
vegetace. S tím, jak se rozvíjelo bylinné patro a následně i vzrostlá vegetace byly nároky na
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management vody citelnější. Zde se začal projevovat vysoký bod vadnutí, což zamezuje využití
přítomné vody a rozvoj výsypkového ekosystému.
Rukopis 2 se opírá o výsledky Rukopisu 1 a potvrzuje jeho výsledky a též hypotézu 2. Toto zjištění
bylo předmětem výsledků podpořených laboratorními analýzami hydrofyzikálních vlastností a
dlouhotrvajícím polním pozorováním měření půdní vlhkosti. Ve druhém rukopisu bylo zjištěno, že
nedostatek půdní vody byl zaznamenán na plochách zemědělské rekultivace a lesnické rekultivace.
Obecně lepší situace je u lesních porostů, což může souviset i s tím, že lesní porost zadržuje vrstvu
méně pohyblivého vzduchu nad povrchem půdy, což omezuje evaporaci v porovnání se situací, když
vítr může pohybovat vzduchem těsně nad povrchem půdy. Je však potřeba rozlišit plochy
rekultivované a nerekultivované. Obecně příznivější podmínky jsou na rekultivovaných plochách, zde
je však citelně vysoký bod vadnutí. Na těchto plochách se daří zejména bylinnému patru. Méně
příznivější fyzikální podmínky jsou na nerekultivovaných půdách, což je přisuzováno technologii
sypání výsypky a obnažení povrchu.
Rukopis 3 podporuje hypotézu 3 a hypotézu 4. Byl hodnocen vodní režim a zásoba půdní vody
rekultivovaných a nerekultivovaných výsypkových ploch ve stejném stáří. Větší přísun dešťových
srážek zaznamenává rekultivovaná plocha. Bylo to dáno menším zapojení stromové koruny a tomu
odpovídající nižší hodnotou LAI a tím menším zachycení dešťových kapek vegetací. Je nutné
upozornit, že nerekultivovaná plocha má kompaktnější povrch než plocha rekultivovaná a velká část
vody je svedena do úžlabí. Polní vodní kapacita je též větší na rekultivované ploše a tím umožňovala
zadržení více vody než plocha nerekultivovaná, zde je nutno opět počítat s vyšším bodem vadnutí, kdy
voda obsažená v půdě nemusela být pro rostliny dostupná. V kombinaci s vyššími teplotami a tím i
vyššími nároky na spotřebu vody dochází na plochách k absenci půdní vody. Je důležité upozornit na
základní fyzikální vlastnosti – objemovou hmotnost. Bylo zjištěno u stejně starých ploch po vypočtení
vodní bilance, že rekultivované plochy hospodaří s větším množstvím vody, ale díky většímu výskytu
vegetace je výdej vody též vyšší. Bylo předpokládáno, že hospodaření s půdní vodou bude horší
z nerekultivovaných ploch, ale ukázalo se, že vyskytuje-li se na povrchu větší množství opadu a ve
vegetační době dochází k zapojení a zastínění povrchu, je stav na obou dvou plochách podobný.

6. Závěry
V době, kdy je půda neustále zabírána pro průmyslové využití a stavby průmyslových celků, je
důležité chápat podstatu a potřebu rekultivace, obnovu ekologických funkcí postižených půd a jejich
ochranu. Tím, že se jedná o relativně nový obor je zde potřeba uvědomit si jak se půda a její vodní
režim dlouho vyvíjí, jaké faktory na ni působí a umět jednotlivá zjištění využít v praxi. Klíčovým
prvkem je popsání fyzikálních vlastností. I když se nerekultivované plochy vyvíjí pomaleji, na konci
procesu by měl být ustálený soběstačný systém, který je srovnatelný, dá se říci, že je i hodnotnější (což
se ukázalo v průběhu samotné sukcese) než rekultivované ekosystémy. Z hlediska vývoje půdního
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prostředí a bilance zásoby půdní vody u nerekultivovaných a rekultivovaných ploch ve stáří cca. 30 let
se ukazuje, že se rozdíly postupně stírají, za dalších 10-20 let budou rozdíly minimální.

7. Hlavní přínosy práce
Tato práce rozpracovává a popisuje základní fungování vývoje půdního prostředí z hlediska
vodního režimu na nově vznikajících ekosystémech. Ukázalo se, jakou roli hraje ve vývoji vodního
režimu technologie sypání výsypky, vegetace a s ní spojený přísun organické hmoty a půdní biota. Též
se ukázalo, jakou roli hraje v popisování vodního režimu heterogenita půd a jakou fyzikální vlastnosti
výsypkových půd. Žádná jiná studentská práce nepopisuje takto dlouhý časový horizont v
monitorování půdní vlhkosti a vodní bilance na výsypkových půdách.
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9. Introduction
Soil is not only the main means of food producing, firewood, timber, fibers and other
commodities but it is also a non-renewable natural resource that has a decisive influence on all living
things on Earth (Fraser a Piercy 1998; Brady a Weil 2002; Kutílek 2012). In terms of plants and
soil organisms, the water regime is a crucial and limiting factor (Kuráž 2003).
As a result of increasing human energy needs in the last century, there were considerable land
grabs and the subsequent devastation of large areas because of mining and quarrying. The reclamation
of affected areas became a duty when one began to influence nature in such a way (Lhotský a kol.
1994).
Freshly covered skewer forms an anthropogenic spoil heap. Such areas very often suffer from
erosion, lack of groundwater due to the absence of groundwater level and, at elevated temperatures,
the overheating and drying of the resulting areas. The process of formation of the water regime is
complicated and lengthy process that is subjected to interactive changes within the soil and the
environment above the surface. In this process, the composition of the soil-forming substrate, the
occurrence and quality of soil organic matter, the presence of soil fauna and a balanced water balance
with a sufficient supply of available soil water (Šantrůčková 2001, Šantrůčková a kol. 2004).

10. Aims of the study
Compare basic soil hydrophysical properties, soil moisture and water regime on reclaimed and
unreclaimed spoil heaps.

11. Hypotheses
H1, during the development of the soil its ability to retain water will increase, but also the wilting
point will increase.
H2, the development described in H1 will be faster for reclaimed than unreclaimed sites.
H3, with increasing vegetation development, water supply will be more determined by planting, the
mismatch between soil development and vegetation development may cause water deficiency,
which will be most apparent in the middle stages of the development in summer and warmer
months. It will also exhibit influencing water regime with respect to occurrence of the biological
material (litter) on the surface areas and soil fauna in the soil environment. Water regime will be
influenced by the occurence of biological material (litter) on the surface and soil fauna in the soil
environment.
H4, in stands with developed vegetation, the differences between reclaimed and unreclaimed sites will
be small.
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12. Material and methods
12.1 Description of sites
The work was performed on the Sokolov spoil heaps the Velká Podkrušnohorská spoil heap
(50 ° S 14'574, 39'274 12 ° V). This area is under long-term, targeted forestry and agricultural
reclamation. The region Sokolovsko is characterized by an extensive network of surface mines.
Climatically it falls into a slightly warm, slightly humid area, with mild winter and with a large
number of cloudy days (170 days/year), high clouds and fog occurrence. The average annual
precipitation amounts are about 526 to 947 mm, in the vegetation period slightly over 400 mm. The
annual average precipitation is the highest in July (78-103 mm), the lowest in February and March
(26-76 mm). The annual average temperature sis 5.1 to 7.2 ° C., in the vegetative season 13 OC
(Kříbek a kol. 1998; Rothbauer, 2003).
The spoil heaps consists of various excavated rocks, the weathering of which is created by soils
forming the soil and creates the starting substrates for the formation of "new" soils (Štýs 1981, 1997;
Dimitrovský 2001; Frouz a kol. 2008; Cejpek a kol. 2013). Since brown coal s originated mainly in
the Tertiary period, they are bound by powerful sediment formations (Richards a kol. 1993; Kříbek a
kol. 1998). The Cypriot stack dominates in the Sokolov region, consisting mainly of triple clay
minerals with a predominant mixed structure of illit and montmorillonite with a mixture of kaolinite
and chlorite. The spoil heaps are subject to spontaneous succession and controlled reclamation (Štýs
1981, 1997; Dimitrovský 2001; Frouz a kol. 2008).
12.2 Description of monitored areas
All measurements, as well as soil sampling, were carried out on the Velka Podkrušnohorská
spoil heap, where the surveyed areas were 10 to 35 (in Manuscript 1 the area was 45 years old, this
was a partial measurement). years old. On the below plots soil moisture and hydrophysical properties
were monitored. At selected sites, which are indicated with * soil water balance was monitored. For
this purpose, the values of the overfall precipitation, surface and subsurface runoff, water flow after
the strain were used.
 Unreclaimed sites overgrown with successive vegetation: E (2003), I (1990), S (1984)*
 Reclaimed sites planted with various tree species: PN (1984), PC (1984), L (1984), Q (1984), A
(1984)*
With regard to the pouring the spoil heaps unreclaimed sites were supplied to a wave-like
structures. Three surface areas to by measured were selected on each of these sites. The areas located
in the elevated part are denoted (T), the areas located in the depressed part of the profile are marked
(B), the areas located in the slope "Waves" are marked (TB), more precisely (for example: S2T, S2B,
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S2TB, S3T, S3B, S3TB). The reclaimed sites are poured in "equal", therefore used double
measurements were carried out.
12.3 Methodology

of work

Manuscript 1: Physical properties were described on unreclaimed sites of ages 12, 20 and 45 with
different vegetation. The dielectric measuring equipment was used to monitor soil moisture and the
distribution of water in the soil profile. Soil samples were collected on an intact soil sample using
Kopeck's physical rollers. Water infiltration was determined by two methods, in a laboratory on an
intact soil sample and in the field using the Guelph Permeameter.
Manuscript 2: Physical properties were described on reclaimed and unreclaimed sites aged 5 to 30
years, representing different vegetation. In all areas intact soil samples were taken using Kopeck's
rollers and physical measurement of soil moisture was carried out by dielectric soil moisturemeter in
four depths (5, 10, 35 and 40 cm). Water infiltration was measured by Guelp's permeameter.
Manuscript 3: Physical properties were described on reclaimed and unreclaimed sites aged 25 to 35
years, representing different vegetation. In all areas intact soil samples were taken using Kopeck's
rollers and physical measurement of soil moisture was carried out by dielectric soil moisturemeter in
four depths (5, 10, 35 and 40 cm). Water infiltration was measured by Guelp's permeameter. On
allsites througfall rain gauges were installed in five replicates (also on areas without vegetation control
measurements), a subsurface gravity lysimeters in three replicates, equipment monitoring trunk sewer
water in five replicates and loggers Uni-Mete monitoring the air temperature. Supply of water in the
soil profile and the water available to plants were calculated from the obtained values.
Manuscript 4: This manuscript summarizes theory and practice in the preparation and execution of
technical reclamation focused on water regime. It is based on the knowledge and long-term experience
of prof. Václav Kuráž and prof. Jan Frouz.

13.

Results and discussion
The results published in these manuscripts have been accepted for publication in three

specialized international journals. Manuscript 4 was written in czech language and published in a
professional journal, it has no separate chapter with results and no discussion.
Manuscript 1 deals with hypothesis 1 and hypothesis 2. The values that were recorded support data
that was subsequently found in the other two manuscripts. Those were focused on both unreclaimed
and reclaimed areas. Manuscripts agree that areas in the initiation stage of development are less prone
to water limitation. At the beginning, they don´t have growing (vegetative) demands, even though they
are often exposed to erosion, which significantly weakens the development of such a space, especially
in higher parts of the hopper without vegetation. Demands for water management were more
noticeable as the herb level and subsequently grown vegetation developed. High wilting point was
observed restricting the use of water present and the development of spoil heaps´s ecosystems.
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Manuscript 2 relies on the results of Manuscript 1 and confirms its results as well as hypothesis 2.
This finding has been the subject of results supported by laboratory analyzes of hydrophysical
properties and long-term field observations of measuring soil moisture. In the second manuscript, it
was found that the lack of soil water was recorded in the areas of agricultural reclamation and forest
reclamation. In general, a better situation is at forest sites. This may be related to the fact that forest
sites retain a layer of less moving air above the surface of the soil. Subsequently this limits
evaporation compared to the situation when the wind can move the air just above the surface of the
soil. However, it is necessary to differentiate between unreclaimed and reclaimed sites. Generally,
more favorable conditions are at reclaimed sites, however, there is significantly high wilting point. On
these sites, especially the herb layer prospers. Less favorable physical conditions on unreclaimed soils
areattributed to the technology of spraying and surface exhibition.
Manuscript 3 supports hypothesis 3 and hypothesis 4. The water regime and the supply of soil water
of reclaimed and unreclaimed spoil heaps sites of the same age were evaluated. Greater rainfall was
recorded on the reclaimed sites. This was due to the lesser involvement of the tree crown and the
corresponding lower LAI value, and thus lesser capture of rain drops by vegetation. It should be noted
that unreclaimed surface has more compact surface than reclaimed sites and a greater amount of the
water is drained into the trough. The field water capacity is also higher at

reclaimed sites and thus

allows more water to be retained than at unreclaimed sites. But again the higher wilting point must be
considered, water present in soil may not be available for plants. Combined with higher temperatures
and thus higher demands for water consumption, there is no groundwater at these sites. It is important
to consider one of the basic physical properties – bulk density. After calculating the water balance at
sites of the same age, it was found that more water was present at reclaimed sites, but also water
discharge was higher due to higher presence of vegetation. It was assumed that soil water management
would be worse at unreclaimed sites. It turned out to be the same at both sites, in case that there was a
greater amount of litter on the surface and there was an involvement and shading of the surface in the
growing season.

14.

Conclusions
When soil is taken over by industry and construction of industrial plant, it is important to

understand the nature and the need for reclamation, restoration of ecological functions of affected soils
and their protection. Because this is a relatively new field of interest, there is a need to consider what
factors influence the soil and water regime development and we must be able to apply those findings
in practice. The description of the physical properties is a key factor. Although unreclaimed site
develops more slowly, at the end of its development, there should be a stable self-sufficient system.
This system should be at least comparable to or even more valuable than the reclaimed ecosystem (e.g.
during succesion). From the point of view of the development of the soil environment and balance of
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the soil water reserves the difference between unreclaimed and reclaimed sites at the age of approx. 30
years is continually dissappearing. In next 10-20 years it will be minimal.
At a time when the soil is constantly occupied for industrial use and construction of industrial
plants, it is important to understand the nature and the need for reclamation, restoration of ecological
functions of the affected soils and their protection. The fact that this is a relatively new field, there is a
need to recognize both the soil and the water system for a long time developing what factors act on it
and be able to take advantage of various findings in practice. The key element is the description of the
physical properties from each sites. Although unreclaimed sites develop more slowly, at the end of the
process, a steady system that is comparable can be said to be more valuable than reclaimed
ecosystems. From the point of view of the development of the soil environment and balance of the soil
water reserves in unreclaimed and reclaimed sites in the age of approx. 30 years old shows that the
differences are gradually changing, in the next 10-20 years the differences will be minimal.

15.
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