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1. wprowadzenie

Surowce skalne należą do najbardziej powszechnie wykorzystywanych 
surowców mineralnych w różnych dziedzinach gospodarki ludzkiej. Trudno 
wyobrazić sobie dziś dobrze rozwiniętą gospodarkę, która nie wykorzystuje 
surowców skalnych. Są one podstawą przemysłu materiałów budowlanych, 
cementowego, wapienniczego, szklarskiego, ceramicznego, materiałów 
ogniotrwałych i niektórych gałęzi przemysłu chemicznego. Kopaliny skalne, 
będące źródłem surowców skalnych, są stosunkowo łatwo dostępne, ponie-
waż związane są z płytko zalegającymi utworami geologicznymi o bardzo 
różnym charakterze litologicznym, genezie i wieku. W skali kraju obserwuje 
się oczywiście duże zróżnicowanie kopalin skalnych ze względu na odmien-
ną, powierzchniową budowę geologiczną; istnieje wyraźna ich specjalizacja 
regionalna. I tak, występowanie skał magmowych – głębinowych i wulka-
nicznych o znaczeniu surowcowym ograniczone jest (z wyjątkiem głazów 
narzutowych) do obszaru Polski południowej, zwłaszcza województw 
dolnośląskiego, opolskiego, i małopolskiego. Złoża skał metamorficznych 
występują wyłącznie w Polsce południowo-zachodniej – w województwie 
dolnośląskim i opolskim. Z kolei zwięzłe skały osadowe takie jak skały 
węglanowe: wapienie i margle, opoki, gezy (z wyjątkiem kredy jeziornej) 
oraz piaskowce i szarogłazy są związane głównie z pasem gór i wyżyn połu-
dniowopolskich od Sudetów i bloku przedsudeckiego przez obszar Wyżyny 
Śląsko-Krakowskiej, Małopolskiej (razem z Górami Świętokrzyskimi), 
aż po Karpaty oraz Wyżynę Lubelską i Roztocze. Natomiast skały ilaste, 
piaski i żwiry oraz piaski różnych typów surowcowych są szeroko rozpo-
wszechnione w całym kraju. Wśród kopalin skalnych większość to kopaliny 
pospolite występujące powszechnie i łatwe do zastąpienia, część to kopaliny 
rzadkie, bądź o niewielkich zasobach, o dużym znaczeniu w gospodarce.

Na terenie Polski surowce skalne są dziś eksploatowane w 4 100 złożach 
o różnych kategoriach rozpoznania. Niezagospodarowane złoża rozpoznane 
i wstępnie zbadane (odpowiednio: w kategorii C1 i C2) stanowią ich natu-
ralne zaplecze eksploatacyjne (7 186 złóż). Postępująca zabudowa terenu, 
rozbudowa infrastruktury, zmiany własnościowe i wprowadzanie nowych 
form ochrony środowiska wyłącza z ewentualnej, przyszłej eksploatacji 
cały szereg tych złóż.

Pilnym zadaniem jest wprowadzenie nowej metodyki analizy przestrzen-
nej ukierunkowanej na obiektywną ocenę uwarunkowań przyszłego, zrów-
noważonego wykorzystania niezagospodarowanych zasobów surowców 
skalnych. Takie narzędzie powinno znajdować się w dyspozycji organów 
państwowych i samorządowych, decydujących o sposobie wykorzystania 
terenu oraz polityce koncesyjnej. Mimo, że o ostatecznym obrazie procesu 
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koncesyjnego i sposobu wykorzystania złóż decydują różne czynniki admi-
nistracyjne, własnościowe i ekonomiczne obiektywna informacja o dostęp-
ności zasobów złóż niezagospodarowanych i zasobów perspektywicznych 
jest niezwykle istotna. Niniejsze opracowanie stanowi realizację przedsta-
wionego wyżej postulatu: w skali regionalnej, w formie map przeglądowych 
i tekstu objaśniającego, prezentuje wyniki analizy przestrzennej możliwości 
wykorzystania zasobów niezagospodarowanych.

W ramach prowadzonego przez IGO Poltegor projektu Strategie 
i Scenariusze Technologiczne Zagospodarowania i Wykorzystania 
Złóż Surowców Skalnych Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu 
Geologicznego–Państwowego Instytutu Badawczego współrealizował 
w  latach  2009–2013  zadanie 2  pt.: Diagnoza  regionalna  zasobów su-
rowców skalnych oraz obszarów perspektywicznych z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod i środków. Celem prac OD PIG była identyfikacja 
regionalna struktur geologicznych surowców skalnych oraz określenie per-
spektyw zwiększenia zasobów w układzie wojewódzkim (podzadanie 2.1) 
oraz opracowanie wytycznych rozpoznania i zagospodarowania obszarów 
perspektywicznych (podzadanie 2.3).

Przedmiotem realizacji zadania 2 były znajdujące się na terenie Polski 
złoża następujących kopalin skalnych:

 - kamieni blocznych i łamanych (kamieni budowlanych i drogowych),
 - wapieni i dolomitów przemysłowych,
 - łupków krystalicznych,
 - kwarcytów,
 - piasków i żwirów,
 - piasków do betonów komórkowych i cegły wapienno-piaskowej,
 - piasków szklarskich, piasków formierskich i podsadzkowych,
 - kopalin ilastych ceramiki budowlanej i do produkcji cementu,
 - kopalin ceramicznych: kaolinów, iłów, ceramicznych,
 - kopalin skaleniowych.

Wykorzystane w opracowaniu dane o budowie geologicznej są opar-
te o analizę arkuszowej Mapy geologicznej Polski w skali 1:200 000 
(77 arkuszy) oraz arkusze Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 
1:50 000, z objaśnieniami. Podstawowymi jednakże materiałami są arku-
sze Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000 oraz Mapy 
geologiczno-środowiskowej w tej samej skali, wraz z objaśnieniami. Mapy 
te, uzyskane w wersji wektorowej, zawierają informacje o lokalizacji złóż 
kopalin i obszarów perspektywicznych. Informacje o obszarach i obiektach, 
podlegających ochronie prawnej oraz o obszarach ochrony wód powierzch-
niowych i podziemnych zostały także zaczerpnięte z tych samych map oraz 
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z bazy danych Centrum Informacji o Środowisku. Dane o użytkowaniu 
i pokryciu terenu są pobrane z bazy danych pokrycia terenu Corine Land 
Cover Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). Informacje o złożach kopa-
lin skalnych były dodatkowo weryfikowane na podstawie danych z Systemu 
informacji geologicznej złóż kopalin Infogeoskarb, Systemu Gospodarki 
i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski „MIDAS” oraz Bilansu zasobów 
złóż kopalin w Polsce według stanu na 31.XII.2011 (Bilans...., 2012).

Prace wykonane w ramach pierwszego podzadania polegały na wydzie- 
leniu  regionalnych  jednostek  geologiczno-złożowych,  czyli możliwych 
do kartograficznego wyodrębnienia z otoczenia skalnego struktur geologicz- 
nych,  z  którymi  związane są perspektywiczne zasoby surowców skalnych 
różnego typu oraz na zdefiniowaniu obszarów surowcowych z podaniem 
ich podstawowych parametrów charakteryzujących warunki geologiczno-
górnicze eksploatacji,  walory  użytkowe poszczególnych surowców, stan 
dotychczasowego rozpoznania i udokumentowania zasobów oraz stopień 
konfliktowości lub nieprawidłowości wykorzystania. Na podstawie takiej 
analizy określono lokalizację zasobów perspektywicznych poszczególnych 
kopalin skalnych, które pozostają dostępne po uwzględnieniu czynników 
uniemożliwiających lub utrudniających przyszłą eksploatację.

W ramach drugiego podzadania zostały scharakteryzowane i ocenione 
dotychczas stosowane metody poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin 
skalnych oraz, w efekcie takiej analizy, wskazane metody badań optymalne 
dla danego rodzaju kopalin skalnych na etapie poszukiwań szczegółowych 
(w kategorii C2).

We wstępnym etapie realizacji zadania uzgodniono z IGO Poltegor 
i pozostałymi wykonawcami projektu, że zasadniczym przedmiotem ana-
lizy będą udokumentowane i niezagospodarowane złoża kopalin skalnych, 
wstępnie zbadane w kategorii C2, na użytek niniejszego opracowania nazwa-
ne złożami perspektywicznymi. Ich wielkość, a także rozmieszczenie w ob-
rębie struktur geologicznych implikuje bowiem możliwość wykorzystania 
stwierdzonych (istniejących) rezerw zasobowych. W takim ujęciu zagad-
nienia złoża perspektywiczne były rozpatrywane na tle złóż rozpoznanych 
z większą dokładnością (w kategoriach C1, B i A, zarówno zagospodarowa-
nych jak i niezagospodarowanych) oraz na tle obszarów prognostycznych 
i perspektywicznych, co pozwoliło wyodrębnić tzw. jednostki geologiczno-
-złożowe – obszary perspektywiczne dla udokumentowania nowych złóż.

Adresatem niniejszego opracowania są organy samorządowe na szczeblu 
województwa i powiatu: marszałkowie województw i starostowie, podejmu-
jący kluczowe dla gospodarki decyzje w aspekcie wykorzystania przestrzeni 
i związanych z nią komponentów środowiska, w tym zasobów kopalin. 
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Poprzez opracowywane przez nich plany zagospodarowania przestrzennego, 
wydawane koncesje na wydobywanie kopalin i uczestnictwo w czynnej 
ochronie przyrody wpływają bezpośrednio na możliwość przyszłego wyko-
rzystania zasobów kopalin skalnych. W planowaniu przestrzennym, w prze-
pisach prawa geologicznego i górniczego, a także w praktyce geologiczno-
górniczej poszczególne terminy i pojęcia z  dziedziny dokumentowania 
zasobów – często o zasadniczym znaczeniu dla podejmowanych prac – są 
różnie pojmowane i stosowane w różnym zakresie. Kopalina, surowiec 
mineralny, złoże kopaliny, zasoby perspektywiczne to pojęcia podstawowe 
w geologii złożowej, górniczej i gospodarczej, stąd konieczność ich krót-
kiego omówienia.

Kopaliną jest skała (w rozumieniu nauk geologicznych) lub wydzielana 
z niej w czasie eksploatacji część składowa, czy też zawarta w niej ciecz lub 
gaz, która po wydobyciu – w formie naturalnej lub po przetworzeniu – staje 
się użytecznym surowcem mineralnym (Nieć, 2010).

Termin kopalina w przepisach ustawy Prawo geologiczne i górnicze jest 
zdefiniowany tylko pośrednio; przez wymienienie listy kopalin.

Surowiec mineralny jest produktem eksploatacji złoża; jest to substan – 
cja mineralna odłączona od pierwotnego środowiska swojego występowania, 
przystosowana do użytkowania praktycznego, tj. znajdująca zastosowanie 
(Nieć, 2012a).

Termin surowiec mineralny nie jest stosowany w przepisach prawa geo-
logicznego i górniczego. W literaturze przedmiotu i w języku potocznym 
wraz z pojęciem kopalina jest używany zamiennie. W geologii gospodarczej 
oba pojęcia mają różne znaczenie – ich rozróżnienie ma znaczenie dla pra-
widłowej gospodarki złożami kopalin i surowcami mineralnymi, które są 
produktem eksploatacji złóż.

Złożem kopaliny jest naturalne nagromadzenie substancji mineralnej, 
którą można wydobyć w sposób ekonomicznie uzasadniony (Nieć, 2010).

Przepisy Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górni-
cze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) stanowią, że złożem kopaliny jest naturalne 
nagromadzenie minerałów, skał oraz innych substancji, których wydoby-
wanie może przynieść korzyść gospodarczą.

Złoże może być scharakteryzowane za pomocą szeregu parametrów 
wyrażanych liczbowo. Są to (op.cit.):

 - maksymalna głębokość położenia stropu i spągu złoża,
 - minimalna miąższość,
 - maksymalna grubość nadkładu i stosunek grubości nadkładu do 
miąższości złoża,
 - minimalna ilość kopaliny w złożu (zasoby),
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 - parametry jakościowe kopaliny,
 - zasobność (jako ilość kopaliny na 1 m2 powierzchni złoża lub jako 
iloczyn miąższości złoża i zawartości składnika użytecznego).

Wymienione cechy są określane jako kryteria bilansowości złoża. Są 
to graniczne wartości parametrów złoża, przy których jego eksploatacja 
jest technicznie możliwa i złoże może być przedmiotem zainteresowania 
przemysłu, a także warunki występowania złoża, jakie musi ono spełniać, 
by mogło być przedmiotem zagospodarowania. Kryteria bilansowości są 
stosowane do wyznaczania granic złoża dla jego udokumentowania i usta-
lane są na podstawie analogii i doświadczeń górnictwa (Zasady..., 2002).

Niekiedy w granicach złoża występuje kilka kopalin, stąd istotna jest 
gradacja ważności każdej z nich. W geologii złożowej wyróżnia się pojęcie 
kopaliny głównej i kopaliny towarzyszącej (Nieć, 1994; Wyrwicki, 2002).

Kopalina główna ma wyraźnie wyższą wartość ekonomiczną lub użyt – 
kową w stosunku do innych kopalin z nią współwystępujących. Jest to kopa-
lina, za którą prowadzono prace poszukiwawcze, a jej jakość była w procesie 
odkrywania złoża dokładniej rozpoznawana, będąca przedmiotem eksplo-
atacji, przydatna jako jeden surowiec (kopalina jednosurowcowa) lub do 
produkcji różnych surowców mineralnych (kopalina wielosurowcowa).

Kopalina towarzysząca tworzy naturalne nagromadzenia w obrębie lub 
w bliskim sąsiedztwie złoża innej kopaliny określanej jako główna, która 
może być wydobyta przy okazji eksploatacji kopaliny głównej, i której wy-
stępowanie nie było przedmiotem specjalnych poszukiwań i rozpoznawania.

W tym świetle nie mogą budzić wątpliwości kolejne terminy (Zasady..., 
1999):

 - złoże wielokopalinowe – złoże składające się z kilku kopalin o zbliżo-
nej wartości ekonomicznej (użytkowej), występujące tak, że ich eksplo-
atacja jest możliwa w jednym zakładzie wydobywczym,
 - złoże wielosurowcowe – złoże kopaliny wielosurowcowej.

Poszczególne złoża kopalin skalnych często są złożami wielokopalino-
wymi: np. złoża kopalin ilastych, złoża piaszczysto-żwirowe.

Osobnego omówienia wymaga pojęcie zasobów perspektywicznych, 
które nie jest w sposób formalny stosowane w polskim systemie prawnym. 
Terminu tego nie zawierają bowiem przepisy ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze oraz inne akty prawne dotyczące zasobów naturalnych. Tym 
niemniej, w praktyce geologiczno-górniczej jest on szeroko stosowany 
i używany w różnego rodzaju dokumentach, nie tylko geologicznych i gór-
niczych. Na przestrzeni ostatnich 30-tu lat termin zasoby (i złoża) perspek-
tywiczne ewoluował, zmieniał się jego zakres pojęciowy (Gruszczyk, 1975; 
Smakowski, 1978; Osika, 1979; Wytyczne..., 1991; Zasady..., 1999).
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W latach 90. ubiegłego wieku rozpoczęto edycję Mapy geologiczno-
-gospodarczej Polski w skali 1:50 000 (Kozłowski, 1998), której istotnym 
elementem była ocena perspektywicznych zasobów kopalin na tle pozosta-
łych komponentów środowiska i ich prezentacja graficzna. Mapa adresowa-
na jest do instytucji zajmujących się racjonalnym zarządzaniem zasobami 
środowiska przyrodniczego; została dostosowana do potrzeb planowania 
przestrzennego na szczeblu powiatu i gminy. W wydanej w roku 1998 
instrukcji opracowania mapy (później aktualizowanej) zawarto definicje 
obszarów i złóż perspektywicznych oraz określono zasady ich wyznaczania 
(Instrukcja..., 1998; Kozłowski, Sikorska-Maykowska, Strzelecki, 1998):

 - perspektywiczna jednostka surowcowa (obszar perspektywiczny) jest 
obszarem występowania skał i naturalnych płynów, które mają cechy 
kopalin, a geologiczno-górnicze warunki nie wykluczają możliwości 
ich eksploatacji, z wyłączeniem parków narodowych i rezerwatów, 
a dla kopalin powszechnie występujących również z wyłączeniem 
obszarów zurbanizowanych,
 - prognozy (obszar prognostyczny nie będący w wyraźnym konflikcie 
środowiskowym) dotyczą obszaru występowania kopalin w ramach 
perspektywicznej jednostki surowcowej mających określone własności 
jakościowe, określone zasoby w kat. D1 lub oszacowane przez autora, 
po wyłączeniu obiektów i obszarów prawnie chronionych.

Tak zdefiniowane pojęcia, wraz z dodatkowymi ustaleniami, co do za-
kresu ich stosowania, były podstawą do wyznaczania obszarów perspekty-
wicznych występowania kopalin w edycji Mapy geologiczno-gospodarczej, 
a później Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 (Instrukcja..., 
2005). Warto dodać, że mapa stała się opracowaniem seryjnym i objęła 
swym zasięgiem obszar całego kraju. Informacje w niej zawarte są szeroko 
wykorzystywane, zarówno w pracach o charakterze dokumentacyjnym, 
jak i planistycznym, a także w bilansowaniu perspektywicznych zasobów 
kopalin.

Opisowy podział zasobów perspektywicznych stosowany w opracowa-
niu Mapy geośrodowiskowej Polski koresponduje z podziałem zasobów 
perspektywicznych (czasem określanych ogólnie jako przewidywane) 
bazującym na dokładności rozpoznania potencjalnego złoża i jego zaso-
bów. To ujęcie zostało również zaadaptowane dla potrzeb edycji Bilansu 
perspektywicznych zasobów kopalin Polski (Smakowski, Szamałek, 2011). 
Można zatem przyjąć, że w praktyce ugruntował się następujący podział 
zasobów perspektywicznych:

 - zasoby rozpoznane z dokładnością określaną dla kategorii E (D3), to 
zasoby hipotetyczne,
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 - zasoby rozpoznane z dokładnością określaną dla kategorii D2,
 - to zasoby perspektywiczne,
 - zasoby rozpoznane z dokładnością określaną dla kategorii D1,
 - to zasoby i złoża prognostyczne.

Zastosowanie w niniejszym opracowaniu terminu złoża perspektywicz-
ne, w odniesieniu do niezagospodarowanych złóż wstępnie zbadanych, udo-
kumentowanych w kategorii C2, ma swoje uzasadnienie z kilku względów:

 - złoża  tej  grupy  stanowią  dość znaczną rezerwę zasobową i są bezpo-
średnim zapleczem dla górnictwa skalnego w najbliższej przyszłości,
 - licznie udokumentowane złoża tej grupy są „wskaźnikiem” i potwier-
dzeniem istnienia perspektyw surowcowych w obrębie szerszych 
jednostek surowcowych (w niniejszym opracowaniu jednostek geolo-
giczno-złożowych),
 - ich wydzielenie w osobną grupę umożliwiło przeprowadzenie, w skali 
regionalnej, analizy przestrzennej możliwości zagospodarowania 
zasobów perspektywicznych sensu lato,
 - ich uwzględnienie ułatwia proces prognozowania złóż, co jest kluczo-
we dla ochrony miejsc stwierdzonego i potencjalnego występowania 
złóż oraz dla ich przyszłego zagospodarowania.

1.1. kryteria wydzielania jednostek geologiczno złożowych

Grupa surowców skalnych związana jest przestrzennie z kompleksami 
skalnymi o bardzo zróżnicowanej genezie i wieku. Jednostka geologiczno-
-złożowa surowców skalnych to wydzielona na podstawie analizy parame-
trów geologiczno-górniczych i fizyko-technicznych część kompleksu skal-
nego, która w różnych warunkach może stać się podstawą udokumentowania 
złóż i praktycznego wykorzystania kopalin.

Podstawą wydzielania jednostek geologiczno-złożowych jest zróżni-
cowanie budowy geologicznej poszczególnych struktur geologicznych. 
W obrębie struktur dostępnych na powierzchni obserwuje się różnorodne 
formy występowania kopalin skalnych, przedstawione w tabeli 1. Formy 
te są często wspólne dla poszczególnych grup surowców skalnych, zróż-
nicowanych pod względem genetycznym i petrograficznym. Tak więc – 
uszczegóławiając – głównym kryterium wydzielania odrębnych jednostek 
geologiczno-złożowych są właściwości mineralogiczno-petrograficzne bu-
dujących je skał, wynikające z ich genezy, a w konsekwencji ich parametry 
geologiczno-górnicze i fizyko-techniczne. Forma występowania kopaliny 
będzie tu kryterium drugorzędnym.

Biorąc pod uwagę zastosowanie poszczególnych kopalin, w warunkach 
geologicznych Polski wyróżnia się kilka zasadniczych grup kopalin skal-
nych. Każda z grup obejmuje różne rodzaje skał, które stanowią bazę dla 
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przemysłu surowców skalnych. Podział ten przedstawia tabela 2. Jednostki 
geologiczno-złożowe wydzielane są w nawiązaniu do przedstawionych 
w tabeli grup kopalin.

Z punktu widzenia regionalizacji geologicznej Polski jako podstawy 
do wydzielania jednostek geologiczno-złożowych logiczny jest podział 
na 6 regionów geologicznych surowców skalnych. Każdy z nich odznacza 

Tab. 1. Formy występowania kopalin skalnych w nawiązaniu do klasyfikacji gen -
tyczno-petrograficzn j surowców skalnych 

Typ skały Surowce skalne Struktury geologiczne

Skały magmowe 
– głębinowe

Granity, granodioryty, 
leukogranity, 
syenity, gabra

masywy, intruzje

Skały magmowe 
– wylewne

Ryolity (porfiry), 
andezyty, fonolity, 
trachity, trachyndezyty 
(melafiry), bazalty

płyty (pokrywy) wulkaniczne, 
potoki lawowe, czopy 
wulkaniczne, neki, intruzje 
subwulkaniczne

Skały metamorficzne
Migmatyty, gnejsy, 
amfibolity, łupki 
krystaliczne, serpentynity

masywy metamorficzne, 
pasma łupkowe, bloki

Skały metamorficzne

Zieleńce, diabazy, 
łupki fyllitowe, łupki 
kwarcytowe, kwarcyty, 
wapienie krystaliczne 
(marmury)

masywy i pokrywy 
metamorficzne, wkładki, 
soczewy

Skały 
hydrotermalno-
metasomatyczne

Magnezyty, kwarc żyłowy żyły, gniazda

Skały osadowe 
– węglanowe

Wapienie, dolomity, 
margle, opoki, gezy warstwy, płyty, pokrywy

Skały osadowe 
– ilaste

Surowce ilaste ceramiki 
budowlanej; surowce 
ilaste do produkcji 
cementu; surowce ilaste 
do produkcji kruszywa 
lekkiego; surowce 
kaolinowe, iły i łupki 
ogniotrwałe, bentonity

warstwy, soczewy, płaty

Skały osadowe – 
okruchowe – zwięzłe

Szarogłazy, piaskowce, 
piaskowce kwarcytowe warstwy, pokłady

Skały osadowe 
– okruchowe

Piaski szklarskie, 
formierskie, 
podsadzkowe, piaski 
do produkcji betonów 
komórkowych i cegły 
wapienno – piaskowej; 
żwirki filtracyjne, 
piaski i żwiry

pokłady, pokrywy sandrowe, 
kemy, ozy, tarasy rzeczne lub 
kemowe, doliny rzeczne, doliny 
kopalne, pola wydmowe, wydmy
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się odmienną budową geologiczną i różniącym się zestawem kompleksów 
skalnych interesujących ze złożowego punktu widzenia (tabela 3).

Należy nadmienić, że dominująca w strefie przypowierzchniowej po-
krywa utworów czwartorzędowych różnej genezy jest wspólna dla wymie-
nionych regionów, choć odgrywa najważniejszą rolę złożową w regionach 
Polski Środkowej i Północnej, poza pasem gór i wyżyn.

Za dodatkowe kryterium wydzielania jednostek geologiczno-złożowych 
z punktu widzenia warunków naturalnych należy uznać, poza rozprzestrze-
nieniem kompleksów litologicznych, także wykształcenie rzeźby terenu. 
W tym celu wykorzystano Przeglądową mapę geomorfologiczną Polski 
w skali 1:500 000 (Starkel [red.], 1980).

Na podstawie analizy rozmieszczenia: obszarów udokumentowanych 
złóż kopalin, obszarów perspektywicznych i prognostycznych dla występo-
wania złóż, obszarów negatywnych dla ich udokumentowania oraz wyrobisk 
i punktów eksploatacji kopalin, wydzielono jednostki geologiczno-złożo-
we, w sposób uwzględniający kartograficzny obraz budowy geologicznej 
według Mapy geologicznej Polski w skali 1:200 000 i Szczegółowej mapy 
geologicznej Polski w skali 1:50 000.

Tab. 2. Kopaliny skalne odpowiadające wydzielonym grupom kopalin
Grupa kopalin Kopaliny

Kamienie bloczne 
i łamane(drogowe 

i budowlane)

bazalty, diabazy, gabra, granity, granodioryty, leukogranity, 
melafiry, porfiry, syenity, trachity, tufy, tufity, amfibolity, 
wapienie i dolomity krystaliczne, gnejsy, serpentynity, łupki 
metamorficzne, piaskowce, szarogłazy, wapienie i dolomity

Wapienie, 
dolomity i margle 

przemysłowe
wapienie, dolomity, opoki, wapienie dolomityczne, margle

Piaski i żwiry piaski i żwiry, piaski, żwiry, żwirki filtracyjne

Piaski kwarcowe 
o innym 

zastosowaniu

piaski szklarskie, formierskie, podsadzkowe, 
piaski do produkcji betonów komórkowych 
i cegły wapienno–piaskowej (silikatowej)

Iły ceramiki 
budowlanej

gliny ceramiki budowlanej, gliny o różnej genezie, 
gliny o różnym zastosowaniu, iły ceramiki 
budowlanej, iłołupki, łupki ilaste

Iły ceramiczne 
(iły ceramiki 
szlachetnej)

bentonity i iły bentonitowe, iły i gliny 
białowypalające, iły i gliny kamionkowe, iły i gliny 
ogniotrwałe, kaoliny i iły kaolinowe

Pozostałe 
kopaliny skalne

kwarcyty, diatomity, kwarce żyłowe, piaskowce 
kwarcytowe, spongiolity, chalcedonity, ziemia 
okrzemkowa, kreda pisząca, gipsy, surowce skaleniowe
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Tab. 3. Regiony geologiczno-złożowe Polski

Lp.
Regiony 
geologiczno 
–surowcowe

Województwo

Jednostki 
tektoniczne 
(regiony 
geologiczne)

Najważniejsze 
surowce skalne

1 Region 
Dolnośląski dolnośląskie Sudety, blok 

przedsudecki

skały magmowe 
i metamorficzne, 
piaskowce, iły 
ceramiczne, kaoliny, 
piaski i żwiry

2. Region 
Opolsko-Śląski

opolskie
śląskie

niecka opolska, 
pasmo morawsko-
śląskie, zapadlisko 
górnośląskie

wapienie i dolomity, 
margle, piaski i żwiry

3. Region 
Małopolski

małopolskie
podkarpackie

Karpaty, 
zapadlisko 
przedkarpackie, 
monoklina śląsko-
krakowska

piaskowce, surowce 
ilaste, piaski i żwiry

4.
Region 
Świętokrzysko-
Lubelski

świętokrzyskie
lubelskie

pasmo Gór 
Świętorzyskich, 
niecka Nidy, (płyta) 
synklinorium 
lubelskie

piaskowce, kwarcyty
wapienie i dolomity

5. Region Polski 
Środkowej

lubuskie, 
wielkopolskie, 
łódzkie, 
mazowieckie, 
podlaskie

kenozoiczna 
pokrywa Niżu 
Polskiego

żwiry i piaski, 
surowce ilaste opoki

6. Region Polski 
Północnej

zachodnio-
pomorskie, 
pomorskie, 
kujawsko-
pomorskie, 
warmińsko-
mazurskie

kenozoiczna 
pokrywa Niżu 
Polskiego

piaski, żwiry i piaski 
surowce ilaste
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1.2. stan udokumentowania zasobów złóż kopalin 
skalnych w polsce

Analiza stanu udokumentowania złóż kopalin skalnych została oparta 
na danych opublikowanych w Bilansie zasobów złóż kopalin w Polsce wg 
stanu na 31.XII 2011 r.

Kamienie łamane i bloczne (drogowe i budowlane) są związane ze 
skałami zwięzłymi pochodzenia magmowego, metamorficznego i osadowe-
go. Wśród złóż udokumentowanych skały magmowe tworzą 41% zasobów, 
skały metamorficzne – 14%, a skały osadowe – 45%. Łącznie obejmują one 
33 odmiany litologiczne. Kamienie te służą do produkcji kruszyw łamanych 
oraz elementów kamiennych dla drogownictwa i budownictwa. Te ostatnie 
są produkowane w złożach kamieni blocznych. W zależności od typu skały 
za złoża bloczne uznaje się złoża, w których bloczność geologiczna wyno-
si od 5% (marmury, serpentynity) do 20% (granity, piaskowce, wapienie 
i dolomity).

Obecnie udokumentowano w Polsce, wyłącznie w województwach 
południowych, 731 złóż kamieni drogowych i budowlanych o łącznych 
zasobach geologicznych 10 424,97 mln t. Zagospodarowanych jest 315 złóż 
o zasobach 5 223,86 mln t, tj. około 50% całości zasobów, złóż o zaniechanej 
eksploatacji jest 160 (6% zasobów geologicznych). Tym samym interesujące 
nas zasoby perspektywiczne, udokumentowane w kategorii C2 w złożach 
niezagospodarowanych obejmują 2 203,45 mln t kamieni drogowych i bu-
dowlanych. Natomiast zasoby prognostyczne (kat. D1) są oceniane na ponad 
22 mld t (Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 
31.XII 2009 r.).

Skały magmowe
Wśród 191 złóż skał magmowych najważniejsze odmiany litologiczne 

to granity – 77 złóż, 39,4% zasobów geologicznych, porfiry (ryolity, ryoda-
cyty, trachity) – 14 złóż, 18% zasobów, bazalty – 55 złóż, 13,6% zasobów 
skał magmowych, gabro – 5 złóż, 11,4%, melafiry (trachybazalty, trachy-
andezyty) – 17 złóż, 11,3%, granodioryty – 9 złóż, 3,5%. Pozostałe skały 
magmowe, o zdecydowanie mniejszym znaczeniu, to diabazy, syenity, tufy 
porfirowe i głazy narzutowe. Zasoby prognostyczne (op.cit) są określane 
na 8,5 mld t w 183 złożach.

Granity, granodioryty, syenity
Wśród złóż granitów, granodiorytów i syenitów 86 leży w województwie 

dolnośląskim, a 6 w opolskim. W województwie dolnośląskim 12 złóż to 
złoża zaniechane, a 18 złóż to złoża rezerwowe, rozpoznane jednak szcze-
gółowo.Zdecydowana większość istniejących złóż jest eksploatowana lub 
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eksploatowana okresowo. Większość leży w powiecie świdnickim, część 
w strzelińskim, a więc w tradycyjnych ośrodkach eksploatacji granitów 
(masyw Strzegom-Sobótka oraz intruzje strzelińskie), nieliczne poza nimi. 
Jedynie 3 złoża są rozpoznane wstępnie. W województwie opolskim spo-
śród 6 złóż 2 są zaniechane, 2 eksploatowane i 2 rezerwowe, wszystkie 
w powiecie nyskim.

Bazalty
47 złóż bazaltów leży w województwie dolnośląskim, z tego 10, to złoża 

zaniechane, a 13 – rezerwowe, z tego kilka o bardzo niewielkich lub poza-
bilansowych zasobach, a tylko złoże Sichów w powiecie jaworskim to złoże 
teoretycznie perspektywiczne (11,2 mln t). Reszta to złoża eksploatowane. 
W województwie opolskim 3 złoża są eksploatowane, a jedno ma charakter 
rezerwowy. Ponieważ ilość wystąpień bazaltów na Dolnym Śląsku i na 
Opolszczyźnie jest skończona, a wiele z nich znajduje się w obrębie ob-
szarów chronionych, perspektywy uruchomienia nowych złóż są znikome.

Gabra, diabazy
Zasoby gabr w 6 złożach w województwie dolnośląskim są prawie rów-

ne zasobom bazaltów w 47 złożach. Dwa wielkie złoża – Słupiec-Dębówka 
i Braszowice są eksploatowane, złoże Dębówka jest eksploatowane okreso-
wo, dwa złoża rezerwowe nie mają znaczenia. Dalsze możliwości udostęp-
niania złóż gabr w masywach gabrowych Dolnego Śląska są ograniczone 
przez różne formy ochrony przyrody. Diabazy są eksploatowane w jednym, 
dużym złożu w województwie małopolskim (Niedźwiedzia Góra), natomiast 
obszary perspektywiczne są związane ze strukturą kaczawską i to zarówno 
z częścią sudecką jak i przedsudecką tej jednostki.

Melafiry i porfiry, keratofiry (metaryolity i metatrachity)
26 złóż tych wulkanicznych i metawulkanicznych skał jest związanych 

z województwem dolnośląskim, a 6 z województwem małopolskim. W wo-
jewództwie dolnośląskim złoża te są związane z dolnopermską formacją 
wulkaniczną, a także z dolnopaleozoiczną formacją metawulkaniczną struk-
tury kaczawskiej (złoże Lubrza). Sześć złóż zaniechano, głównie z powodu 
niewielkich zasobów, 7 złóż jest eksploatowanych, są to głównie złoża me-
lafirów, a 8 złóż to złoża nieeksploatowane lecz o zasobach rozpoznanych 
w kategorii C1. Tylko dwa złoża mają status złóż perspektywicznych: udo-
kumentowanych w kategorii C2 Chełmczyk I (porfir) i Tłumaczów Południe 
(melafir). W województwie małopolskim zaniechano eksploatacji 4 złóż, 
jedno jest eksploatowane (Zalas), a jedno (Zalas I) o zasobach rozpoznanych 
w kategorii C1. Jest to złoże rezerwowe.
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Skały metamorficzne
W grupie skał metamorficznych wydzielamy trzy główne grupy kamieni 

budowlanych i drogowych: gnejsy, migmatyty i łupki krystaliczne, amfi-
bolity, zieleńce i serpentynity oraz marmury kalcytowe i dolomityczne. 
Pierwsze z nich występują w 24 złożach, z tego 22 leżą w województwie 
dolnośląskim, a 2 w opolskim i reprezentują 48,8% zasobów. Metamorficzne 
skały ultrazasadowe i zasadowe występują w 14 złożach w województwie 
dolnośląskim (20,6% zasobów), a marmury w 23 złożach - (30,6% zasobów 
skał metamorficznych), z tego 22 złoża są zlokalizowane w woj. dolno-
śląskim, a jedno w opolskim. Złoża skał metamorficznych są rozrzucone 
szeroko w obrębie Sudetów i bloku przedsudeckiego. Stopień ich wykorzy-
stania jest stosunkowo niewielki, a zasoby niezagospodarowane - znaczące.

Gnejsy, migmatyty, łupki krystaliczne
Łączne udokumentowane zasoby geologiczne tych skał osiągają 688 

mln t. Są one eksploatowane w 9 złożach w województwie dolnośląskim 
i w 2 złożach w województwie opolskim obejmujących łącznie zasoby 
rzędu 516 mln t, a więc stopień ich wykorzystania jest wysoki. Jedynie 
złoże gnejsów Padole koło Świdnicy jest rozpoznane wstępnie (40,4 mln t). 
Perspektywiczne zasoby tych skał (D1) są znaczne zwłaszcza na obszarze 
przedsudeckim, gdzie obszarowa ochrona przyrody jest słabsza. Są one 
określone na 10 190 mln t (Bilans, 2009)

Amfibolity, serpentynity, zieleńce
Są eksploatowane jedynie w 3 złożach – dwóch amfibolitów i jednym 

– serpentynitów. Eksploatacja została zaniechana w 2 złożach. Złoża nie-
zagospodarowane, a mające znaczne - udokumentowane zasoby to złoża 
serpentynitu Jordanów, Jordanów I i Tomice, złoża amfibolitów Ogorzelec 
I oraz złoże zieleńców Jurczyce w powiecie złotoryjskim, wszystkie roz-
poznane szczegółowo w kategorii C1.

Marmury
Złoża marmurów są zasadniczo skoncentrowane w powiecie kłodzkim 

w paśmie Krowiarek – 12 złóż, i w rejonie Stronia – 2 złoża. Pozostałe 
są rozrzucone w metamorfiku Gór Bystrzyckich i Rudaw Janowickich. 
W Sudetach, obok typowych marmurów, czyli skał węglanowych przeobra-
żonych w warunkach facji amfibolitowej, występują wapienie krystaliczne 
niższej facji metamorfizmu związane z formacjami epimetamorficznymi 
Sudetów. Udokumentowanych jest kilka takich złóż, większość bez znacze-
nia, z wyjątkiem eksploatowanego złoża Połom koło Wojcieszowa w Górach 
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Kaczawskich, które obejmuje prawie 80% udokumentowanych zasobów 
takich skał (ponad 80 mln t). Złoże to jest klasyfikowane jako złoże wapieni 
i umieszczone w Bilansie w grupie skał osadowych, razem z 8 innymi złoża-
mi dolnośląskimi, co jest oczywistym błędem. Są to bowiem w większości 
wapienie zmetamorfizowane. Zasoby prognostyczne sa określane na 88,9 
mln t przy udokumentowanych zasobach geologicznych rzędu 435,1 mln t. 

Skały osadowe jako surowiec do produkcji kamieni budowlanych i dro-
gowych występują znacznie szerzej niż skały magmowe i metamorficzne, 
w pasie gór i wyżyn Polski południowej na obszarze województw dolnoślą-
skiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzy-
skiego. Największe znaczenie mają tu wapienie (40,5% udokumentowanych 
zasobów osadowych kamieni drogowych i budowlanych), dolomity (22%), 
piaskowce, szarogłazy i piaskowce kwarcytowe (36%), pozostałe odmiany 
litologiczne, takie jak łupki menilitowe, opoki i zlepieńce mają znaczenie 
lokalne. Roczne wydobycie tych skał wielkości 42,8 mln t, stanowi 50,6% 
ogólnego wydobycia kamieni budowlanych i łamanych.

Skały węglanowe do produkcji kruszyw łamanych i kamieni blocznych
Najbogatsze w złoża węglanowych kopalin skalnych są wojewódz-

twa – świętokrzyskie (105 złóż) małopolskie (25 złóż) i śląskie (19 
złóż). W rozbiciu na województwa udział zasobów w ogólnej ich puli 
wynosi: województwo świętokrzyskie – 68%, 35 złóż eksploatowa-
nych, 9 złóż perspektywicznych (C2+D); województwo małopolskie – 
15%, 7 złóż eksploatowanych, 3 – niezagospodarowane; województwo 
śląskie 10,8%, 6 złóż eksploatowanych, złoża niezagospodarowane bez 
znaczenia.

Zasoby wapieni i dolomitów jako kamieni drogowych i budowlanych 
w województwach lubelskim, łódzkim i wielkopolskim nie mają większe-
go znaczenia. Możliwości dokumentowania dalszych złóż węglanowych 
kamieni budowlanych i drogowych są znaczne. Zasoby prognostyczne 
oceniono na 2 216 mln t. Jedyne ograniczenia mogą wynikać z czynników 
przyrodniczych i społecznych.

Piaskowce, piaskowce kwarcytowe, szarogłazy
Zwięzłe skały okruchowe jako kamienie budowlane i drogowe są zwią-

zane z fliszem Karpat, pasmem Gór Świętokrzyskich, z mezozoiczną osłoną 
Gór Świętokrzyskich, ze śródgórskimi basenami Sudetów oraz, w mniejszym 
stopniu, z basenem górnośląskim. W województwie świętokrzyskim do tej 
kategorii należy 35 złóż, w których udokumentowane zasoby 209,9 mln t, 
które odpowiadają 12,4% ogólnych zasobów tych kopalin, w województwie 
małopolskim jest to 70 złóż (34% zasobów), w województwie podkarpackim 
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– 40 złóż (30,2%), w województwie śląskim – 22 złoża (7,6%) i dolnoślą-
skim – 40 złóż (7,3%). W południowej części województwa mazowieckiego, 
w powiecie szydłowieckim, udokumentowano 37, przeważnie małych, złóż 
piaskowców związanych z mezozoiczną okrywą Gór Świętokrzyskich (0,5% 
zasobów). Z podanego zestawienia wynika, iż większość zasobów piaskow-
ców i szarogłazów jest związana z utworami fliszu karpackiego. Natomiast 
złoża w pozostałych województwach (łódzkie, lubelskie, opolskie) mają 
mniejsze znaczenie. Złoża niezagospodarowane są udokumentowane 
w województwach małopolskim – 7, podkarpackim – 6, świętokrzyskim 3 
i śląskim – 2. Z tego wynika, iż większość złóż perspektywicznych związana 
jest z fliszem karpackim.

Wapienie i margle dla przemysłu wapienniczego i cementowego
Skały te są związane głównie z utworami jury (około 60% udokumen-

towanych zasobów), ale także z wapieniami kredy, triasu i dewonu na 
obszarze województwa opolskiego, lubelskiego, małopolskiego, śląskiego 
i świętokrzyskiego. W Polsce środkowej (woj. kujawsko-pomorskie) jedyne 
złoże udokumentowano na obszarze lokalnej wychodni utworów jury górnej 
w pasie segmentu kujawskiego antyklinorium śródpolskiego.

Wapienie i margle dla przemysłu cementowego
Łącznie, na obszarze Polski, udokumentowano 71 złóż, a eksploatowane 

jest 19 złóż takich surowców: po 4 w województwie opolskim i święto-
krzyskim, po 2 w województwie lubelskim, łódzkim i śląskim oraz 1 w ku-
jawsko-pomorskim. Są to przeważnie złoża duże zlokalizowane w pobliżu 
zakładów cementowych. Zasoby złóż udokumentowanych w kategorii C2 
w złożach niezagospodarowanych stanowią prawie  38% łącznych zaso-
bów (prawie 4 mld t). Zasoby prognostyczne są wyliczane na 27,3 mld t. 
Możliwości dokumentowania kolejnych złóż są znaczne, taka potrzeba nie 
wynika jednak z bieżącego stanu zasobów udokumentowanych.

Wapienie dla przemysłu wapienniczego
Udokumentowano dotychczas 116 złóż wapieni o cechach chemicznych 

odpowiadających potrzebom przemysłu wapienniczego (ponad 90% zawar-
tości CaCO3). W wielu wypadkach są to złoża, które zostały udokumento-
wane także jako kamienie drogowe i budowlane lub wapienie dla przemysłu 
cementowego. Stałej eksploatacji podlega 16 złóż, w tym 8 w województwie 
świętokrzyskim. Niezagospodarowane złoża rozpoznane wstępnie obejmują 
zasoby rzędu 1,95 mld t (18 złóż, z tego 7 znaczących o zasobach powyżej 
100 mln t).
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Piaski i żwiry
Są najpowszechniej występującymi surowcami skalnymi na obszarze 

całej Polski. Większość udokumentowanych złóż (łącznie 8628) jest zwią-
zanych z utworami czwartorzędowymi o genezie wodnolodowcowej (ozy, 
sandry, kemy), rzecznej i eolicznej. Złoża piasków i żwirów są rozmiesz-
czone na obszarze całej Polski. Ich regionalizację opracowali Siliwończuk 
(1981) i Kociszewska-Musiał (1988). Zgodnie z nią w Polsce Południowej 
obejmującej obszar sudecki i karpacki dominują żwiry z domieszką piasków. 
Na obszarze sudeckim 76% złóż, a w Karpatach 96% złóż to złoża związane 
z dolinami rzecznymi. Z utworami wodnolodowcowymi wiąże się 26% złóż 
w pierwszym i 4% złóż w drugim obszarze. Różnice w składzie petrograficz-
nym utworów wynikają z budowy geologicznej obu obszarów, w Sudetach 
są to głównie skały krystaliczne i kwarc (70-80% obj.), w Karpatach – pia-
skowce i kwarc (80-95% obj.). W pasie wyżyn środkowopolskich od 96 do 
99% złóż to utwory akumulacji lodowcowej o udziale frakcji piaszczystej 
około 65%. Także tu skład petrograficzny zależy od budowy geologicznej 
– w zachodniej i środkowej części obszaru surowcowego: dominują kwarc, 
skały krystaliczne i piaskowce (85%), a w części wschodniej (rejon Wielunia, 
Częstochowy, Kielc, Radomia i Lublina) znaczny jest udział wapieni, opok 
i gez (do 40%). W omawianym pasie wyżyn brak jest znaczących złóż 
piasków i żwirów rzecznych. Dotyczy to także obszaru Polski Północnej, 
gdzie 59% złóż jest związane z utworami glacjalnymi (moreny czołowe 
i usypiskowe, ozy, kemy), 34% z utworami sandrowymi, a 7% z utworami 
pradolinnymi. Składniki krystaliczne i kwarc tworzą do 50% obj. utworów, 
a średnia zawartość frakcji piaszczystej waha się od 59 do 65%.

Piaski kwarcowe
Piaski kwarcowe służące do produkcji betonów komórkowych i cegieł 

wapienno-piaskowych są najczęściej związane z utworami wydmowymi 
i dobrze przemytymi piaskami wodnolodowcowymi. Ogółem udokumen-
towano 163 złoża piasków kwarcowych, z których 32 to złoża zaniechane, 
a 33 złoża są eksploatowane stale. Aż 88 złóż pozostaje niezagospodarowane 
(54%), w tym 47 są rozpoznane wstępnie. Złoża niezagospodarowane repre-
zentują zasoby o wielkości 295,3 mln m3, co stanowi prawie 71% zasobów 
udokumentowanych.

Złoża piasków kwarcowych są rozłożone dość równomiernie na obszarze 
całego kraju. Największe ich zasoby są udokumentowane na obszarze woje-
wództw lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.
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Piaski podsadzkowe
Są to piaski i piaskowce kwarcowe o niskiej zawartości związków 

barwnych. Łącznie udokumentowano 31 złóż takich surowców, z których
7 jest eksploatowanych, 1 – wykorzystywane okresowo, a 4 – zanie-

chane. Są one rozmieszczone na znacznym obszarze Polski (występują w 
10 województwach),  przy czym największymi zasobami dysponują złoża 
związane z niecką tomaszowską w województwie łódzkim (łącznie 534 mln 
ton t.j 84% zasobów polskich). 8 złóż niezagospodarowanych reprezentu- 
je łącznie 31% wszystkich zasobów udokumentowanych. Sześć z nich to zło-
ża znaczące.

Piaski podsadzkowe są stosowane w kopalniach podziemnych GZW 
i LGOMu, stąd ich eksploatacja jest prowadzona głównie w pobliżu kopalń, 
w województwach dolnośląskim (1 złoże eksploatowane i 3 niezagospodaro-
wane), opolskim (1 złoże eksploatowane i 1 niezagospodarowane), śląskim 
(2 złoża eksploatowane i 9 niezagospodarowanych) i małopolskim (4 złoża 
eksploatowane i 4 niezagospodarowane). Z genetycznego punktu widzenia 
są to głównie piaski wodnolodowcowe, częściowo przerobione przez pro-
cesy akumulacji eolicznej (Pustynia Błędowska). Ogółem udokumentowano 
2 633 mln m3 w 34 złożach, z których 8 podlega stałej eksploatacji, 2 – 
okresowej, 7 zaniechanych, a 17 – niezagospodarowanych. Sumaryczne 
zasoby złóż niezagospodarowanych to 1 797 mln m3, co stanowi 68% całości 
zasobów udokumentowanych.

Gliny ceramiczne, kopaliny kaolinowe
Gliny ceramiczne – biało wypalające się, występują wyłącznie w oko-

licach Bolesławca i są związane z ilastymi, kaolinitowymi wkładkami 
w piaskowcach kredy górnej lub z kaolinitowym spoiwem w niektórych 
odmianach tych piaskowców. Spośród 6 złóż udokumentowanych eksplo-
atowane jest jedno – Janina I, a 2 są zaniechane. Udokumentowane zasoby 
złóż perspektywicznych obejmują 56,5 mln t, co stanowi 95% ogółu udo-
kumentowanych zasobów.

Złoża glin kamionkowych są szerzej rozpowszechnione. Występują 
one w kilku województwach i są związane z różnymi formacjami geolo-
gicznymi. Wśród 34 złóż udokumentowanych 3 złoża są eksploatowane, 
a 8 – zaniechano. Złoża niezagospodarowane zawierają łącznie 57,9 mln t 
zasobów udokumentowanych, czyli 75% sumy zasobów. Z kolei surowce 
kaolinowe są związane jedynie z województwem dolnośląskim, w którym 
udokumentowano 14 złóż, z których 11 jest założonych na wystąpieniach 
kenozoicznych zwietrzelin kaolinitowych rozwiniętych na masywach gra-
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nitoidowych w rejonie Świdnicy i Strzelina, a 3 to złoża oparte na kaoli-
nitowym spoiwie piaskowców górnej kredy w depresji północnosudeckiej. 
Praktycznie eksploatowane jest obecnie jedynie złoże Maria III należące 
do tego ostatniego typu. Zasoby złóż niezagospodarowanych to 123,2 mln 
ton  (58% zasobów udokumentowanych),  a  zasoby prognostyczne sięgają 
460 mln ton.

Kopaliny ilaste ceramiki budowlanej i do produkcji cementu
Po złożach piasków i żwirów złoża surowców ilastych ceramiki budow-

lanej zajmują drugie miejsce pod względem ich ilości – łącznie udokumen-
towano 1240 złóż o łącznych zasobach 2022 mln m3, z których jednak aż 
656 to złoża zaniechane. Złoża takie są rozmieszczone na obszarze całej 
Polski. Pod względem zasobów pierwsze miejsce zajmuje województwo 
dolnośląskie (39% ogólnych zasobów), ale to głównie z powodu gigan-
tycznego, rozpoznanego wstępnie złoża Legnica Pole Wschodnie. Znaczne 
w skali ponadregionalnej zasoby surowców ilastych ceramiki budowlanej 
udokumentowane zostały w województwach świętokrzyskim (11,3% zaso-
bów udokumentowanych w Polsce), podkarpackim (7,4%), małopolskim 
(6,1%) i wielkopolskim (5,8%). Najbardziej wartościowe, duże złoża, są 
związane z utworami ilastymi miocenu lub pliocenu, a także triasu gór-
nego oraz jury dolnej i środkowej. Natomiast złoża oparte o utwory ilaste 
czwartorzędu – gliny zwałowe, gliny lessopodobne, iły zastoiskowe mają 
przeważnie znaczenie lokalne. Nie wiążą się z nimi znaczące perspektywy.

Niektóre surowce ilaste są stosowane w przemyśle cementowym do 
zmniejszania zawartości CaO w surowcu. Wykorzystywane są do tego iły, 
gliny, lessy. Udokumentowano 29 złóż złóż surowców ilastych dla przemy-
słu cementowego, z których 3 są eksploatowane (wszystkie w województwie 
lubelskim), a 10 – zaniechanych. Złoża niezagospodarowane obejmują 209 
mln t, tj. 73% całych zasobów.

Surowce skaleniowe
Surowce skaleniowe o wysokiej zawartości K2O + Na2O (przewyższa-

jącej 6,5%) są związane z leukokratycznymi granitami masywu Strzegom-
Sobótka i Karkonoszy oraz zleukokratyzowanymi skałami metamorficznymi 
Sudetów. Udokumentowano 11 złóż, z których dwa na obszarze wojewódz-
twa małopolskiego, nie mają większego znaczenia. Dwa złoża są obecnie 
eksploatowane – oba w granicach masywu Strzegom-Sobótka. Dwa złoża 
niezagospodarowane (C2) o łącznych zasobach 61,5 mln t (44,8% zasobów 
sumarycznych) są związane z granitami Karkonoszy. Znaczne zasoby w zło-
żach niezagospodarowanych, wiążą się głównie z pasem leukogranitów 
i leukognejsów izerskich.
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Z przedstawionej analizy wynika, że z wyjątkiem bazaltów, marmurów 
i niektórych rzadkich odmian skał osadowych zasoby niezagospodarowa-
nych złóż (uznawanych w tym opracowaniu za perspektywiczne) większości 
odmian surowców skalnych zapewniają wystarczającą bazę surowcową. 
Należy pamiętać, że zasoby perspektywiczne uzupełniają jedynie zasoby 
w złożach niezagospodarowanych, a objętych szczegółowym rozpoznaniem 
w kat C1.

Jedyne ograniczenia ich przyszłego zagospodarowania wynikają z kry-
teriów środowiskowych, sposobu wykorzystania terenu oraz względów 
społecznych. 

1.3. uwarunkowania środowiskowe i planistyczne związane 
z wykorzystaniem złóż niezagospodarowanych 
(perspektywiznych) w granicach województw - metodyka 
analizy przestrzennej

Oceny stopnia zagospodarowania i sposobu wykorzystania przestrzeni 
stanowią bardzo istotny element określenia dostępności złóż niezagospo-
darowanych jak i obejmujących ich jednostek geologiczno-złożowych. 
Dotyczy to w znacznym stopniu kopalin eksploatowanych odkrywkowo, 
do jakich należą omawiane kopaliny skalne. Ocena udokumentowanych 
złóż niezagospodarowanych powinna być dokonywana zarówno w aspekcie 
wielkości spodziewanych zasobów poszczególnych rodzajów kopalin, jak 
i ich przestrzennego rozmieszczenia. Obydwa te elementy są niezbędne dla 
planowania strategii rozwoju gospodarczego oraz właściwego zarządzania 
i wykorzystania przestrzeni.

Mając to na uwadze, w ramach niniejszego opracowania przeprowadzono 
kartograficzną analizę obszarów województw, dotyczącą stanu użytkowania 
terenu (Corine Land Cover) oraz rozmieszczenia i udziału obszarów objętych 
prawną ochroną przyrody jak innych obszarów chronionych, związanych 
głównie z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych. W efekcie wie-
loetapowych operacji przeprowadzonych metodą analiz GIS, opracowano 
mapy wynikowe prezentujące rozmieszczenie obszarów o zróżnicowanym 
stopniu konfliktowości (ograniczeń) dla lokowania inwestycji górniczych 
w granicy województwa. Charakterystykę map dla poszczególnych woje-
wództw, które przedstawiają rozmieszczenie złóż eksploatowanych i nie-
eksploatowanych na tle obszarów konfliktowych, w podziale na jednostki 
fizycznogeograficzne, umieszczono na końcu rozdziałów dotyczących 
opisu złóż i związanych z nimi jednostek geologiczno-złożowych. Z uwa-
gi na ograniczenia formatu publikacji załączone ilustracje przedstawiają 
zmniejszone i uproszczone mapy, wykonane w mniejszej skali, do których 
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29Rys

Rys. 2. Podział obszaru na jednostkowe pola oceny na przykładzie województwa 
 śląskiego oraz oznaczenie złóż perspektywicznych 
 (objaśnienia na następnej stronie)
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złożowej, z wyjątkiem opracowania Radwanek-Bąk, Koźma, (2011), jest od 
dawna wykorzystywana w ocenach środowiska prowadzonych na gruncie 
ekologii krajobrazu i geografii fizycznej kompleksowej (Sołowiej, 1992; 
Bartkowski, 1986; Richling, Solon, 1996). Została ona również szeroko 
zaprezentowana w pracy Kota, (2006) dotyczącej georóżnorodności.

Analizowane obszary województw, wliczając powierzchnie granicznych 
arkuszy mapy w skali 1:50 000, zostały podzielone na kwadraty każdy 
o boku 5 km i powierzchni 25 km2, co przykładowo dla obszaru wojewódz-
twa śląskiego przedstawia rysunek 2.

Dobór wielkości pola oceny przeprowadzony był metodą ekspercką, 
z uwzględnieniem zróżnicowania rozmieszczenia ocenianych obiektów 
w obszarze oraz wielkości najmniejszego i największego wydzielenia. Za 
pomocą tak skonstruowanej siatki, metodą odcinania poligonów, pozyskano 
w bazie GIS wymierną wartość powierzchni obszaru o określonej funkcji 
zagospodarowania terenu, która w bazie danych dla każdego regularnego 
pola oceny została zapisana jako procent jego powierzchni.

W kolejnym kroku analizy, uzyskane procentowe wartości udziału 
obszaru o określonej funkcji, dla niektórych typów obszaru, zostały skory-
gowane za pomocą indeksu zmniejszającego ich końcową wartość. Indeksy 
korygujące zostały dobrane z uwagi na zróżnicowane znaczenie określonego 
typu użytkowania terenu dla oceny stopnia konfliktowości z potencjalnym 
użytkowaniem górniczym. Podobnie jak wielkość pola oceny, współczyn-
niki korygujące zostały dobrane w sposób subiektywny, na podstawie 
doświadczeń autora analizy (tabela 4).

Ostateczną miarą konfliktowości obecnej funkcji obszaru z potencjalnym 
użytkowaniem górniczym jest stopień konfliktowości wyrażony wzorem:

K = ∑i =1, 2... n (pi x Wk)
gdzie:
K – stopień konfliktowości
n – ilość typów obszarów posiadających i-tą cechę
pi – powierzchnia obszaru posiadającego i-tą cechę
 w stosunku do powierzchni pola oceny w %
Wk – współczynnik korygujący

Rys. 2. (objaśnienie) A–złoża nieeksploatowane, B–złoża eksploatowane,
1–kamienie drogowe i budowlane, 2 – kopaliny ilaste (ceramiki budowlanej, do pro-
dukcji cementu, do produkcji kruszywa lekkiego), 3 – piaski, piaski i żwiry, żwiry, 
4 – surowce ceramiczne (kaolinowe, gliny ceramiczne białowypalające się, gliny cera-
miczne kamionkowe, surowe skaleniowe), 5 – dolomity, wapienie, gipsy i anhydryty 
(wapienie i margle dla przemysłu cementowego, wapienie i margle dla przemysłu wapien-
niczego), 6 – piaski kwarcowe (piaski formierskie, piaski kwarcowe do produkcji betonów 
komórkowych, piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej), 7 – surowce 
szklarskie
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Tab. 4. Współczynniki korygujące procentowy udział obszaru 
o określonej funkcji w granicach jednostkowego pola oceny

Użytkowanie terenu Współczynnik 
korygujący

Pokrycie terenu (Corine Land Cover)
zabudowa miejska 1
tereny przemysłowe 0,3
kopalnie, zwałowiska 0,1
miejskie tereny zielone 1
grunty orne 0,8
uprawy trwałe 1
łąki i pastwiska 0,5
uprawy mieszane 0,7
lasy 0,7
roślinność drzewiasta i krzewiasta 0,5
tereny otwarte 0,3
obszary podmokłe 0,8
wody śródlądowe 0,7

Przyrodnicze obszary chronione
rezerwat przyrody 1
park narodowy 1
otulina parku narodowego 0,6
park krajobrazowy 0,6
otulina parku krajobrazowego 0,4
obszar chronionego krajobrazu 0,4
obszar Natura 2000 0,7

Obszary ochrony wód
obszar ochrony uzdrowiskowej 1
obszar ochrony ujęć wód powierzchniowych 0,8
udokumentowane GZWP 0,5
obszar górniczy wód podziemnych 1
teren górniczy wód podziemnych 1
strefy ochrony wód podziemnych 0,6

W efekcie końcowym, dla potrzeb wizualizacji kartograficznej, wartość 
miary konfliktowości została przypisana do środka pola oceny i następnie, 
po kolejnej obróbce komputerowej w programie Global Mapper, przed-
stawiona na mapie za pomocą obrazu izoliniowego, podkreślonego skalą 
barwną. Ocenę konfliktowości złóż dokonano na podstawie analizy loka-
lizacji złóż w wydzielonych obszarach o różnym stopniu ograniczeń w ich 
zagospodarowaniu.
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2. analiza geologiczno-złożowo-
środowiskowa w układzie województw

Podstawą analizy geologiczno-złożowej jest z jednej strony budowa 
geologiczna analizowanego obszaru, z drugiej – stan rozpoznania i do-
tychczasowego wykorzystywania surowców skalnych. Analiza taka jest 
oparta na mapie, która powstała poprzez nałożenie wybranych dla danego 
województwa surowców skalnych na mapę geologiczną. Ogromna ilość 
danych dotyczących złóż dotychczas udokumentowanych i udostępnionych 
na danym obszarze umożliwia wydzielenie regionalnych struktur geolo-
gicznych surowców skalnych oraz ich ogólną charakterystykę, a także 
wydzielenie jednostek geologiczno-złożowych i podanie ich podstawowych 
parametrów charakteryzujących warunki występowania złóż, walory użyt-
kowe poszczególnych surowców oraz stan dotychczasowego rozpoznania 
i udokumentowania zasobów.

Analiza geologiczno-złożowa została dokonana w układzie wojewódz-
kim, dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego 
i podkarpackiego oraz świętokrzyskiego i lubelskiego, natomiast dla woje-
wództw Niżu Polskiego przeprowadzono ją osobno dla województw Polski 
środkowej (lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie) 
i północnej (zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i war-
mińsko-mazurskie). Jest ona poprzedzona krótką charakterystyką budowy 
geologicznej każdego województwa lub grupy województw jako podstawy 
dla występowania złóż kopalin skalnych. Jednocześnie analiza  geologiczno-
złożowa nie dotyczy wszystkich złóż uwzględnionych w Bilansie Zasobów 
Kopalin. Na podstawie analizy materiałów wyjściowych dokonano wyboru 
takich regionalnych jednostek geologiczno-złożowych, które z jednej strony 
są typowe dla opisywanego regionu, z drugiej ważne z punktu widzenia 
perspektyw zwiększenia zasobów. W analizie pominięto natomiast rozrzu-
cone szeroko, niewielkie złoża pospolitych kopalin skalnych, o znaczeniu 
lokalnym, przeważnie związane z utworami plejstocenu lub holocenu.
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2.1. województwo dolnośląskie

Województwo dolnośląskie jest zarówno pod względem wydobycia 
jak i zasobów surowców skalnych jednym z najważniejszych w kraju. 
Występują tu prawie wszystkie, udokumentowane złoża skał magmowych 
i metamorficznych, surowców skaleniowych i szklarskich, a także najważ-
niejsze w skali kraju złoża glin ceramicznych i ogniotrwałych oraz wszystkie 
krajowe złoża surowców kaolinowych, kwarcytów ogniotrwałych, kwarcu 
żyłowego i magnezytów (tabela 1). Bogactwo kopalin skalnych jest zwią-
zane z ogromnym zróżnicowaniem budowy geologicznej regionu.

2.1.1. Kopaliny sKalne na tle budowy geologicznej

Najstarsze skały występujące w województwie dolnośląskim to skały 
kompleksu kadomskiego (Neoproterozoik – dolny ordowik), tworzące frag-
menty krystalicznego podłoża Sudetów i bloku przedsudeckiego, Zostały 
udokumentowane w bloku karkonosko-izerskim, w kopule orlicko-śnież-
nickiej, w metamorfiku kłodzkim, w rejonie Wądroża Wielkiego na bloku 
przedsudeckim i w krystaliniku Wzgórz Strzelińskich. Należą do niego 
szarogłazy łużyckie w zachodniej części bloku karkonosko-izerskiego, 
skały izerskich pasm łupkowych oraz łupki z Czarnowa we Wschodnich 
Karkonoszach, kompleks skalny formacji strońskiej w kopule orlicko-
śnieżnickiej,  seria łupkowa krystaliniku Wzgórz Strzelińskich i Kamieńca 
Ząbkowickiego. Pod względem litologicznym są to głównie łupki łyszczy-
kowe i paragnejsy z wkładkami amfibolitów, marmurów, leptynitów (łupki 
skaleniowo-kwarcowe). Wszystkie omawiane skały przeszły progresywny 
metamorfizm regionalny od niskiego stopnia w wypadku szarogłazów 
łużyckich przez facje zieleńcowe do facji amfibolitowych. W skały serii 
suprakrustalnej intrudowały ciała granitoidowe, które w następstwie defor-
macji mylonitycznej zostały przekształcone w zróżnicowane strukturalnie 
i teksturalnie kompleksy ortognejsowe. Skały te są dziś reprezentowane 
przez granodioryty zawidowskie, granity rumburskie i izerskie, leukogranity 
i leukognejsy oraz gnejsy izerskie i kowarskie, gnejsy Wądroża Wielkiego 
na bloku przedsudeckim, ortognejsy śnieżnickie i bystrzyckie oraz migma-
tyczne gnejsy gierałtowskie w skałach kopuły orlicko-śnieżnickiej, gnejsy 
strzelińskie w krystaliniku Wzgórz Strzelińskich. Ze skałami kompleksu 
kadomskiego związane są liczne złoża kamieni blocznych i łamanych oraz 
łupków łyszczykowych, a także wystąpienia kwarcu żyłowego. W drugiej 
połowie XIX i na początku XX w. wykorzystanie gospodarcze skał kry-
stalicznych tego kompleksu było znacznie szersze. Świadczą o tym liczne, 
na ogół niewielkie, porzucone kamieniołomy, w których eksploatowano 
kamienie bloczne i łamane. Niektóre odmiany ortognejsów izerskich, dziś 
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niewykorzystywane, były stosowane jako kamienie bloczne przy budowie 
obiektów hydrotechnicznych.

Kompleks sowiogórski zbudowany jest z zespołu gnejsów i migmaty-
tów z niewielkimi ciałami amfibolitów, granulitów i zserpentynizowanych 
perydotytów. Wzdłuż wschodniej krawędzi bloku sowiogórskiego rozwi-
nęła się strefa mylonityczna Niemczy, w której dominują zmylonityzowane 
gnejsy kompleksu sowiogórskiego. Sowiogórskie skały krystaliczne są 
obecnie udokumentowane w 10 złożach, w tym jedno zostało zaniechane 
(Mościsko), a eksploatowane jest złoże migmatytów i amfibolitów Piława 
Górna. Przedsudecka część bloku sowiogórskiego jest obszarem o ogrom-
nych, szacunkowych zasobach migmatytów, gnejsów i amfibolitów.

Ultramaficzno-maficzny kompleks ofiolitowy składa się z kilku odręb-
nych struktur pojawiających się dziś na powierzchni w masywie Ślęży, 
Szklar, Braszowic – Brzeźnicy i Nowej Rudy. Składa się on w różnych 
proporcjach z serpentynitów oraz gabr, metagabr, amfibolitów i diaba-
zów. Skały omawianego kompleksu są dziś intensywnie eksploatowane 
w czynnych kamieniołomach gabr i diabazów (Braszowice, Dębówka, 
Słupiec-Dębówka) oraz serpentynitów (Nasławice). Ogromne są też zasoby 
w złożach rezerwowych.

Zmetamorfizowane serie osadowo–magmowe o wieku kambr/ordowik 
– dewon należą do kompleksu kaledońsko-waryscyjskiego. Występują one 
w Karkonoszach Wschodnich, metamorfiku kaczawskim i części meta-
morfiku kłodzkiego. W skład omawianego kompleksu wchodzą różne typy 
skał fyllitowych i metapiaskowców oraz zieleńce, diabazy, metaryolity 
i metatrachity. Z kompleksem tym związane są nieliczne złoża amfiboli-
tów i zieleńców, a także metaryolitów i metatrachitów (tzw.keratofirów) 
oraz złoża wapieni krystalicznych w obrębie struktury kaczawskiej i me-
tamorfiku kłodzkiego. Eksploatowane jest jedynie złoże wapieni Połom 
w Wojcieszowie, 6 złóż (z tego dwa wapieni krystalicznych) to złoża re-
zerwowe. Teoretyczne zasoby perspektywiczne skał metawulkanicznych 
są w paśmie kaczawskim i na bloku przedsudeckim ogromne, natomiast 
zbadane dotychczas własności zieleńców dyskwalifikują je jako surowiec 
do produkcji kamienia łamanego. Natomiast keratofiry (złoże Lubrza) od-
znaczają się doskonałymi parametrami technologicznymi.

Tzw. młodsza seria łupkowa osłony gnejsów strzelińskich, o wieku 
dolny-środkowy dewon, jest dziś reprezentowana przez kwarcyty i łupki 
kwarcytowe (warstwy z Jegłowej). Leży tu jedyne udokumentowane złoże 
łupków kwarcytowych w Polsce – Jegłowa.

W okresie między dewonem górnym, a czerwonym spągowcem na 
obszarze Dolnego Śląska tworzył się synorogeniczny kompleks waryscyj-
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ski. Sedymentacja fliszowa zachodziła w strukturze bardzkiej i w strefie 
morawsko-śląskiej poza granicami województwa dolnośląskiego, natomiast 
w depresji Świebodzic, depresji śródsudeckiej i północnosudeckiej roz-
wijały się osadowe kompleksy etapu molasowego i wulkanity. Karboński 
kompleks waryscyjski jest reprezentowany przez szarogłazy, łupki szarogła-
zowe i mułowce oraz zlepieńce, piaskowce i mułowce z wkładkami węgla 
kamiennego. Piaskowce szarogłazowe karbonu nie stanowią istotnej bazy 
zasobowej. Są one jedynie eksploatowane w jednym złożu, w Młynowie.

W dolnym permie w obrębie depresji śródsudeckiej i północno-sudeckiej 
obok skał osadowych typu zlepieńców, piaskowców, mułowców pojawiają 
się skały wulkanogeniczne – trachybazalty, trachyandezyty, ryolity i ich tufy. 
Czerwone piaskowce budowlane permskie, kiedyś stosowane powszechnie 
w budownictwie, są udokumentowane w 3 złożach w rejonie Nowej Rudy, 
Skały wulkaniczne w przemyśle kamieni drogowych obejmowane są na-
zwą melafirów i porfirów. Złoża tych skał, zwłaszcza w pasie Gór Suchych 
i Kamiennych są intensywnie eksploatowane w 7 obiektach. Ograniczenia 
środowiskowe utrudniają jednak zagospodarowanie nowych złóż.

W karbonie miał miejsce intensywny plutonizm granitoidowy. Do zespo-
łu granitoidów należą: masyw granitowy Karkonoszy, masyw granitoidowy 
Strzegom – Sobótka na bloku przedsudeckim, ciała granitoidowe Niemczy 
w obrębie strefy Niemczy, granitoidy strzelińskie – tworzące w dzisiejszym 
poziomie intersekcyjnym większe i mniejsze ciała żyłowe w skałach me-
tamorficznych Wzgórz Strzelińskich, masyw kłodzko-złotostocki, masyw 
Kudowy, granitoidy jawornickie i bialskie. Granity dolnośląskie stanowią 
podstawę dobrze rozwiniętego przemysłu skalnego. Udział bloków grani-
towych w produkcji sięga od 20-30% do nawet 95%.

Od cechsztynu rozpoczyna się platformowy etap ewolucji obszaru 
Dolnego Śląska. Kompleks platformowy jest rozdzielony na dwie części: 
dolną – od cechsztynu po trias środkowy, i górną – obejmującą utwory gór-
nej kredy. Skały dolnej części kompleksu platformowego Dolnego Śląska 
występują dziś w obrębie: depresji północnosudeckiej i depresji śródsudec-
kiej. Są to cechsztyńskie piaskowce wapniste i margle, wapienie, anhydryty, 
iłowce i dolomity, dolno-triasowe piaskowce i mułowce oraz margle i wapie-
nie. Skały kredy górnej występują na obszarze depresji północnosudeckiej, 
depresji śródsudeckiej oraz rowu górnej Nysy Kłodzkiej. Są to głównie 
piaskowce, zlepieńce, margle i mułowce, a w depresji północno-sudeckiej 
także piaskowce kaolinowe. Złoża górnokredowych piaskowców ciosowych 
leżą w rejonie Gór Stołowych (6 złóż) oraz w rejonie Lwówka Śląskiego 
(16 złóż). Z formacjami górnej kredy wiążą się także inne, ważne surowce 
skalne: gliny ceramiczne i surowce szklarskie (piaski kwarcowe).
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Z procesem kenozoicznej kaolinizacji granitoidów i gnejsów na przed-
polu sudeckim są związane jedyne w Polsce złoża surowców kaolinowych. 
Łącznie w województwie udokumentowano 14 złóż kaolinów, z których 
8 jest związane z pokrywami kaolinowymi na podłożu granitów masywu 
Strzegom-Sobótka. Sa to złoża rezerwowe.

Dolnośląskie bazalty w obrębie województwa występują od Zgorzelca 
na zachodzie po rejon Strzelina na wschodzie. Wystąpienia bazaltów gru-
pują się w kilku centrach: w rejonie Zgorzelca-Bogatyni-Lubania, Złotoryi 
i Jawora oraz Niemczy-Strzelina. Na powierzchni bazalty występują 
w formie neków, pokryw lawowych i dajek. Łącznie na obszarze Dolnego 
Śląska stwierdzono 314 powierzchniowych wystąpień skał bazaltowych, 
w tym: 156 drobnych żył bazaltowych, 89 fragmentów potoków lawowych, 
44 kominy wulkaniczne, 22 kominy i żyły z fragmentami pokryw lawowych 
oraz 3 izolowane płaty tufów i konglomeratów (Jerzmański, Śliwa, 1979). 
Z formacją bazaltową związane są wszystkie złoża bazaltów w Polsce – 
47 złóż w województwie dolnośląskim (w tym 10 zaniechanych) i 4 złoża 
w województwie opolskim. Eksploatacji podlegają 22 złoża w tym pierw-
szym i wszystkie 4 w drugim.

Osady neogeńskie obejmują znaczny obszar Dolnego Śląska rozprze-
strzeniając się na bloku przedsudeckim. Miąższości osadów mioceńskich 
dochodzą do 250 m. Na powierzchni występują tu prawie wyłącznie osady 
najmłodszej formacji poznańskiej: iły, piaski i mułki. W pobliżu Sudetów 
oraz wychodni skał podłoża na bloku przedsudeckim dominują osady piasz-
czysto-żwirowe oraz żwirowce ilaste. Osady plioceńskie, wyróżnione jako 
formacja Gozdnicy, występują na całym obszarze przedsudeckim, mogą 
one występować też w Sudetach (w Kotlinie Kłodzkiej i w Obniżeniu 
Żytawskim). Miąższość osadów plioceńskich przeważnie nie przekracza 
20 m. Osady te są reprezentowane przez piaski z przeławiceniami żwirów 
i soczewami mułków oraz żwiry. Z wychodniami utworów neogenu osa-
dowego związane są głownie kopaliny ilaste ceramiki budowlanej, których 
złoża (71 złóż udokumentowanych, w tym 39 zaniechanych i 12 eksploato-
wanych) są rozrzucone na obszarze całego województwa.

Utwory czwartorzędowe tworzą prawie ciągłą pokrywę w N części 
województwa, nieciągłą na obszarze bloku przedsudeckiego, w Sudetach 
są one ograniczone do stref obniżeń i dolin rzecznych.

Do północnej krawędzi Sudetów dotarły trzy lądolody, dwa w czasie 
zlodowaceń południowopolskich i jeden w zlodowaceniach środkowopol-
skich. Lodowce przyniosły na ten obszar duże ilości materiału, osadzając go 
w postaci glin zwałowych, osadów wodnolodowcowych i zastoiskowych. 
Poza Sudetami, na przeważającym obszarze Dolnego Śląska większość 
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osadów lodowcowych (glin zwałowych, utworów wodnolodowcowych 
i zastoiskowych) ukazujących się na powierzchni terenu związana jest ze 
zlodowaceniem Odry. Po ustąpieniu z tego obszaru ostatniego lądolodu 
utworzyły się w dolinach dolnośląskich rzek od 2 do 6 tarasów, w dolinie 
Odry maksymalnie 4. Najmłodsza faza powstawania pokrywy osadowej, 
trwająca praktycznie do dziś, związana jest z formowaniem dolin rzecznych. 
Są to mułki, piaski i żwiry rzeczne. Pokrywy lessowe osadzane były głównie 
w zimnych okresach plejstocenu. W najmłodszym plejstocenie i we wcze-
snym holocenie na rozległych powierzchniach akumulacji piaszczystej po-
wstawały pola piasków przewianych i wydmy (rejon Borów Dolnośląskich, 
Przemkowa i Doliny Baryczy).

Z utworami czwartorzędu związane są liczne złoża piasków i żwirów 
(402 złoża, z tego 115 eksploatowane, 82 zaniechane), nieliczne złoża 
piasków podsadzkowych (łącznie 4 złoża, z tego jedno w eksploatacji) 
oraz niektóre złoża iłów ceramiki budowlanej. Te ostatnie mają niewielkie, 
lokalne znaczenie.

2.1.2. charakterystyka złóż kopalin skalnych

Na podstawie analizy stosunków geologicznych oraz lokalizacji do-
tychczas udokumentowanych złóż, zarówno zagospodarowanych jak i nie- 
eksploatowanych, wydzielono szereg jednostek geologiczno-złożowych 
odpowiadających strukturom geologicznym, z którymi wiążą się złoża 
i perspektywy surowcowe. Generalnie, województwo dolnośląskie od-
grywa decydującą w Polsce rolę w wykorzystaniu kamieni blocznych i 
łamanych w zakresie skał magmowych i metamorficznych. Bardzo ważna 
jest także eksploatacja surowców szklarskich i ceramicznych oraz piasków 
i żwirów rzecznych. Te właśnie surowce skalne zostały uznane za wiodące 
w przypadku omawianego województwa.

Masyw granitowy Strzegom – Sobótka – płyta granitowa Strzegomia
Waryscyjski masyw granitowy Strzegom-Sobótka jest jednym z więk-

szych masywów intruzywnych bloku przedsudeckiego. W masywie tym 
wyróżniono dwie główne odmiany granitu: biotytową i dwułyszczykową. 
Granit biotytowy występuje między Jaworem a Strzegomiem (typ Kostrzy 
i Strzegomia) oraz w rejonie Sobótki (typ Chwałkowa). W centralnych 
partiach masywu przeważa granit o dużej zawartości muskowitu i małych 
ilościach biotytu. W paleogenie i neogenie w wielu miejscach rozwinęły się 
na granitach pokrywy zwietrzelinowe (regolity). Zachowały się one głównie 
w kopalnych obniżeniach tektonicznych. Z pokrywami zwietrzelinowymi 
związane są kaoliny rezydualne i powstałe w wyniku ich redepozycji kaoliny 
osadowe.
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W obrębie płyty granitowej Strzegomia udokumentowano 58 złóż gra-
nitów. Jest to najważniejszy pod tym względem obszar złożowy w Polsce. 
Obecnie eksploatowane jest 37 złóż, a dwa – eksploatowane okresowo. 
11 złóż ma statut niezagospodarowanych o zasobach rozpoznanych w 
kategorii C1. Stopień wykorzystania kopaliny w obrębie tej jednostki geo-
logiczno-złożowej jest wysoki. Brak tu natomiast złóż perspektywicznych.

Typowe dla omawianej jednostki geologiczno-złożowej jest eksploato-
wane złoże granitu Borów w powiecie świdnickim, o największych w obrę-
bie płyty strzegomskiej udokumentowanych zasobach geologicznych (132,8 
mln t). Złoże udokumentowane zostało w kategorii B i C1 na powierzchni 
49,74 ha. Miąższość złoża w kategorii B średnio osiąga 52,3 m, a w kategorii 
C1 – 70,0 m przy średniej grubość nadkładu 4,1 m. Kopalina charakteryzuje 
się wysoką wytrzymałością na ściskanie, która wynosi średnio 141 MPa. 
Ścieralność na tarczy Boehmego ma średnią wartość 0,17 cm, a w bębnie 
Devala – 6,2%. Granity są mrozoodporne i mają niską nasiąkliwość (śr. 
0,4%). W zachodniej części złoża występuje las ochronny, co ogranicza 
możliwości rozszerzenia eksploatacji.

Skrócona charakterystyka złóż, oparta na objaśnieniach do arkuszy 
Mapy geologiczno-gospodarczej Polski 1: 50 000 zawierająca podstawowe 
informacje o własnościach fizyko-technicznych kopaliny jest przedstawiona 
w tabeli 5.

Złoża  granitów i granodiorytów związane  przestrzennie  z  masywem
granitowym   Strzegom-Sobótka odznaczają się bardzo korzystnymi para-
metrami górniczymi i wysoką jakością jako kamienie drogowe i budowla- 
ne. Produkowane są zarówno elementy  foremne jak i kruszywa łamane. Stosu- 
nek miąższości nadkładu do miąższości złoża jest na ogół bardzo korzys- 
tny wahając się od 0,035 do 0,07, w wyjątkowych przypadkach 0,14. Nadkład 
jest łatwo urabialny, tworzą go czwartorzędowe  gliny i piaski oraz zwietrze- 
lina granitów i granity zwietrzałe. Bloczność granitów waha się w granicach 
15– 53%.  Przyczyną  konfliktowości  środowiskowej  w  rejonie strzegom- 
skim są  gleby chronione oraz lasy ochronne występujące w niektórych miejs- 
cach. Większość udokumentowanych złóż podlega eksploatacji, zasoby w zło-
żach  udokumentowanych,  lecz  niezagospodarowanych,  obejmują 246,7 
mln t i stanowią, razem z zasobami złóż zagospodarowanych, wystarcza-
jące zaplecze materialne dalszej eksploatacji.

Masyw Wzgórz Strzelińskich
Masyw strzeliński obejmuje grupę wyspowych wychodni skał krystalicz-

nych we E części bloku przedsudeckiego. Dominują wśród nich ortognejsy, 
granitognejsy i migmatyty tworzące osłonę waryscyjskich ciał intruzyjnych 
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Tab. 5. Przykładowe parametry jakościowe wybranych złóż granitów

Nazwa złoża

Wytrzymałość 
na ściskanie

(MPa)

Ścieralność 
na tarczy 

Boehmego
(cm)

Ścieralność 
w bębnie 
Devala

(%)

Mrozo-
odporność

(cykle)

Nasiąkliwość
(%)

wartości od – do; średnio
1 3 4 5 6 7

Kostrza-Jerzy 48-117; 84 0,29-0,38; 
0,33 - 23-25; 

24,5 0,3-0,2; 0,9

Kostrza 91-115; 99 0,15-0,46; 
0,20

28,2-69,0; 
47,6 23-25; 25 0,30-0,90; 

0,49

Kostrza-Piekiełko 69-144; 109 0,15-0,32; 
0,20

20,0-20,4; 
20,2 25-25; 25 0,3-1,2; 0,5

Borów 98-170; 141 - 3,4-15,0; 6,2 całkowita 0,2-0,8; 0,4

Borów 17 106-199; 150 0,17-0,28; 
0,22 3,4-11,0; 5,8 całkowita 0,2-0,7; 0,4

Borów I-kam. 49 80-122; 106 0,22-0,24; 
0,23 56-61; 57,7 25 0,4-0,5; 0,4

Borów I-kam. 49a 62-178; 107,4 0,21-0,30; 
0,24 - 24-25; 25 0,1-0,6; 0,4

Rogoźnica-Południe 115-163; 136,1 0,15-0,36; 
0,27 3,4-7,0; 4,37 całkowita 0,3-0,7; 0,42

Goczałków 50-120; 88,6 0,25-0,5; 
0,22 - 21-25; 25 0,5-2,5; 0,62

Graniczna 70,3-147,1; 
116,9 - 3,7-7,2; 3,61 - 0,28-0,50; 

0,36

Graniczna II 55-140; 96 0,10-0,54; 
0,32

35,3-54,8; 
44,2 25-25; 25 0,22-0,75; 

0,54
Graniczna III 102 0,29 4,1 25 0,4

Morawa 110,7-245,0; 
173,3

0,11-0,33; 
0,22 2,6-7,6; 5,0 25 0,10-0,86; 

0,29

Morów II 89,7-203,5; 
148

0,29-0,49; 
0,36 2,6-10,4; 5,9 dobra 0,21-0,80; 

0,38
Żółkiewka III 265 0,19 6,1 całkowita 0,36

Żółkiewka II 106-161; 131,5 0,32-0,54; 
0,42 6,0-8,4; 7,1 całkowita 0,24-0,52; 

0,34

Żółkiewka I 91,7-117,7; 
112,5

0,33-0,52; 
0,40 - 25-25; 25 0,17-0,27; 

0,23

Barcz I 80-178; 125 0,12-0,37; 
0,19 5,0-6,8; 6,1 25-25; 25 0,24-0,51; 

0,35

Żółkiewka-Wiatrak 74-180; 134 0,15-0,35; 
0,21

41-50,4; 
49,5 25-25; 25 0,23-0,60; 

0,31

Strzegom-kam. 18 113,6-144,2; 
129,3

0,22-0,27; 
0,24 3,4-5,5; 4,3 25-25; 25 0,34-0,64; 

0,44

Strzegom-kam. 25/26

126,5-175,0; 
149,8

0,16-0,19; 
0,18 2,9-6,4; 4,6 całkowita 0,13-0,57; 

0,38
115,0-133,0; 

121,7
0,17-0,20; 

0,19 2,8-8,5; 5,3 całkowita 0,32-1,22; 
0,55

Grabina Śląska-
kam. 15/27

100,8-138,2; 
122,5

0,15-0,20; 
0,17 - 25 0,32-0,43; 

0,36
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reprezentowanych przez granity, granodioryty i tonality. Tworzą one nie-
wielkie intruzje typu pni i łagodnie nachylonych żył.

Łącznie w masywie Wzgórz Strzelińskich udokumentowano 6 złóż gra-
nitów, z których trzy są eksploatowane. Trzy złoża granitów z towarzyszą-
cymi gnejsami: Strzelin, Mikoszów i Mikoszów – Wieś zostały wydzielone 
z udokumentowanego w 1988 r. obszaru złoża Strzelin, natomiast pozostałe 
to złoża Strzegów – Gęsiniec, Gębczyce i Górka. To ostatnie, oddalone 
od Wzgórz Strzelińskich ku W, założone zostało na wyspowej wychodni 
granitów w obrębie Wzgórz Lipowych.

W złożu Strzelin, po oddzieleniu złoża Mikoszów, pozostałe granity 
i gnejsy udokumentowano w kategorii B i C1. Aktualne zasoby granitu 
i gnejsu wynoszą 78,5 mln. ton. Średnie parametry geologiczno-złożowe 
to: grubość nadkładu 10,0 m, miąższość złoża 90,0 m, stosunek grubości 
nadkładu do miąższości złoża (N/Z): 0,11. Natomiast średnie parametry 
jakościowe odpowiednio granitu i gnejsu przedstawiają się następująco: 
wytrzymałość na ściskanie 1517 i 1283 kG/cm2, nasiąkliwość 0,4 i 0,5%, 
ścieralność na tarczy Boehmego 0,19 i 0,21 cm, wskaźnik bloczności w polu 
kategorii B 60,6 i 29,8%, a w polu kategorii C1 36,3 i 36,3%. Zgodnie 
z oceną wpływu eksploatacji na środowisko złoże uznano za niekonfliktowe.

Złoże granitów Górka zlokalizowane na południe od Górki Sobockiej 
jest udokumentowane w kategorii B i C1 na powierzchni 40,2 ha. (zasoby 
68,8 mln t). Występują tu granity drobnoziarniste, jasnoszare typu grani-
tów strzelińskich. Średnie parametry geologiczno-złożowe są następujące: 
miąższość złoża – 72,5 m, grubość nadkładu – 5,8 m, stosunek N/Z – 0,08. 
Średnie parametry jakościowe kopaliny to: wytrzymałość na ściskanie – 
128,7 MPa, nasiąkliwość – 0,53%, ścieralność w bębnie Devala – 3,46%, 
a na tarczy Boehmego – 0,30 cm, mrozoodporność całkowita.

Jak wynika z przedstawionych charakterystyk, podobnie jak granity 
masywu Strzegom-Sobótka, granity strzelińskie odznaczają się korzyst-
nymi parametrami fizyko-technicznymi i stanowią surowiec do produkcji 
bloków oraz kamienia łamanego. Ze względu na sposób występowania nie 
tworzą złóż masywnych, lecz różnej formy i wymiarów intruzje w obrębie 
gnejsów. Parametry towarzyszących im gnejsów są wyraźnie niższe, ale 
wystarczające dla produkcji kruszyw łamanych. Próba określenia perspek-
tywicznych zasobów granitów w jednostce geologiczno-złożowej masywu 
Wzgórz Strzelińskich została podjęta podczas sporządzania kompleksowej 
dokumentacji Strzelińskiego Okręgu Eksploatacji Surowców Skalnych w la-
tach 1977–84. Obszary perspektywiczne występowania gnejsów i granitów 
znajdują się między Strzelinem a Przewornem. Wyznaczono je także pod 
eksploatowanymi złożami do poziomu + 0,0 m n.p.m., innym ogranicze-
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niem była maksymalna grubość nadkładu 20 m. Podstawą do wyznaczenia 
tych obszarów były 44 otwory wiertnicze oraz analizy fizyko-techniczne. 
W ośmiu rejonach między Strzelinem a Przewornem obliczono zasoby po-
tencjalne w łącznej ilości 10 308 078 tys. ton. Wśród udokumentowanych 
skał przeważają tu gnejsy i granitognejsy. Jakość badanych skał jest dobra 
i bardzo dobra.

Na podstawie analizy danych zawartych w  kompleksowej dokumentacji 
wytypowano pięć obszarów prognostycznych na terenach, gdzie nie ma 
obiektów i obszarów prawnie chronionych o łącznych zasobach ponad 500 
mln t. Badania w otworach  wykazały, że wskaźnik bloczności tych skał 
jest wysoki.

Masyw granitowy Karkonoszy
Z masywem Karkonoszy związane jest czynne złoże Szklarska Poręba-

Huta (kat. C1+B). W złożu występuje zarówno granit drobnoziarnisty jak 
i średnioziarnisty, porfirowaty oraz liczne żyły pegmatytu. Całkowita po-
wierzchnia złoża wynosi 6,9 ha (5,1 mln t), a miąższość od 16,1 do 36,9 m, 
średnio 27,7 m. Granit występuje pod nadkładem o zmiennej grubości – od 
1,0 m do 11,9 m. Stanowią go gliny piaszczyste z rumoszem i blokami 
granitu i granit zwietrzały. Jakościowo kopalina wykazuje bardzo duże 
zróżnicowanie. Część granitów, ze względu na niższe parametry techniczne, 
wykorzystywana jest jako kamień łamany. Granit o wyższych parametrach 
sklasyfikowano jako surowiec do produkcji bloków surowych i kruszywa 
do betonów. Niektóre parametry jakościowe złoża: nasiąkliwość (%) – 0,03-
1,05, śr. 0,4, porowatość (%) – 0,01-0,04, śr. 0,2, szczelność (%) – 0,96-
0,99, śr. 0,97, ścieralność na tarczy Boehmego (cm) – 0,15-0,75, śr. 0,25. 
Perspektywiczne, niezagospodarowane złoże granitów Karpniki-Strużnica 
(78,2 mln t) leży w powiecie jeleniogórskim. Miąższość granitów wynosi od 
50,0 m do 123,3 m. Stosunek N/Z wynosi 0,02-0,08 Kopalina może znaleźć 
zastosowanie do produkcji kruszyw drogowych i budowlanych oraz bloków 
i płyt okładzinowych. Złoże położone jest w granicach Rudawskiego Parku 
Krajobrazowego i na terenie lasów, dlatego uznano je za konfliktowe.

Ze względu na ochronę środowiska złoża związane z plutonem 
Karkonoszy mają bardzo ograniczone możliwości wykorzystania,  mimo iż 
granity karkonoskie należą do najbardziej dekoracyjnych skał dolnośląskich.

Masyw granitowy Kłodzko-Złoty Stok
Z masywem kłodzko-złotostockim związane są 3 wstępnie rozpoznane 

złoża perspektywiczne: Zamczysko, Chwalisław i Rogówka. Na północ od 
Ołdrzychowic Kłodzkich leży złoże granodiorytu Rogówka, o udokumen-
towanych zasobach w kategorii C2 w wysokości 30,4 mln. t. Powierzchnia 
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złoża wynosi 23,1 ha, miąższość od 15,0 do 105,0 m, średnio 48,6 m, grubość 
nadkładu od 4,4 do 12,0 m, średnio 6,8 m. Stosunek grubości nadkładu do 
miąższości złoża (N/Z) wynosi 0,14. Kopalinę charakteryzują następujące 
średnie parametry jakościowe: gęstość – 2,77 g/cm3, gęstość pozorna – 
2,71 g/cm3, szczelność – 98%, porowatość – 2%, ścieralność na tarczy 
Boehmego – 0,4 cm, ścieralność w bębnie Devala – 6,7%, nasiąkliwość 
– 0,3%, wytrzymałość na ściskanie – 91 MPa, mrozoodporność – dobra, 
średni współczynnik emulgacji – 0,06, przyczepność do bituminów – dobra. 
Kopalina nadaje się do produkcji kruszywa łamanego, drogowego i kole-
jowego oraz kamiennych elementów płytowych wykładzin poziomych do 
robót wewnętrznych. Możliwy uzysk bloków określono na 10%.

Perspektywiczne złoża granodiorytów Chwalisław i Zamczysko, charak-
teryzują się wysokimi walorami dekoracyjnymi i interesującymi barwami 
(zielonkawe i szaro-różowe), a ich właściwości fizyko-mechaniczne kwalifi-
kują je jako nadające się do produkcji bloków i dekoracyjnych płyt okładzi-
nowych. Granodioryty mogą być również stosowane do produkcji kruszywa 
łamanego dla budownictwa i drogownictwa. Łączne zasoby tych złóż sięgają 
83,7 mln t, co stanowi 52% ogólnych zasobów perspektywicznych granitów 
w województwie. Ograniczenia środowiskowe dla ewentualnej eksploatacji 
są tu jednak bardzo istotne.

Intruzje granitoidowe Niemczy
Z granitoidami niemczańskimi na bloku przedsudeckim związane są 

złoża granodiorytów  –  Kośmin i Przedborowa to złoża eksploatowane (złoże 
Kłośnik jest eksploatowane okresowo),  a  złoża Brodziszów I i II, Piekielnik, 
Kluczowa i Koziniec to złoża rezerwowe  –  niezagospodarowane, lecz roz-
poznane szczegółowo.

 Złoże granodiorytów Kośmin, które leży na wschód od miejscowości 
o tej samej nazwie, udokumentowano w kategorii B i C1,  na powierzchni 
13,4 ha.  Średnie  parametry geologiczno-złożowe są następujące:  miąż-
szość złoża – 36,7 m, grubość nadkładu – 4,1 m, a stosunek N/Z jest mnie-
jszy  od 0,2.  Średnie parametry jakościowe to: wytrzymałość na ściskanie – 
116  MPa,   nasiąkliwość  –  0,36%,   ścieralność  na  tarczy  Boehmego  – 
0,19cm, mrozoodporność – całkowita. Kopalina z tego złoża wykorzystywana 
jest do produkcji kamienia łamanego, kruszyw do betonu, formaków i w mnie-
jszym stopniu bloków. Uzyskiwane tu płyty są wybitnie dekoracyjne.

Średnie parametry geologiczno-złożowe złoża niezagospodarowanego 
Piekielnik to: miąższość – 25,7 m, grubość nadkładu – 10,6 m, stosunek 
N/Z – 0,41. Średnie parametry jakościowe to: wytrzymałość na ściskanie 
– 120 MPa, nasiąkliwość – 0,57%, ścieralność w bębnie Devala – 4,8%, 
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a na tarczy Boehmego 0,82 cm, mrozoodporność całkowita. Parametry 
geologiczno-złożowe i jakościowe pozostałych złóż granodiorytów niem-
czańskich są podobne do przytoczonych. Granodioryty niemczańskie są 
stosowane do produkcji kruszyw łamanych i płyt okładzinowych.

Pas wychodni permskich hipabisalnych intruzji i pokryw wulkanicznych 
depresji śródsudeckiej

Dolnopermskie skały wulkaniczne i hipabisalne tworzą pas wychod-
ni na NE skrzydle depresji śródsudeckiej o kierunku NW – SE między 
Tłumaczowem, a Kamienną Górą oraz na jej skrzydle zachodnim, w rejo-
nie Lubawki. Są one reprezentowane przez trachybazalty, trachyandezyty, 
trachity i ryolity oraz tufy i brekcje wulkaniczne. Skały osadowe typu 
mułowców, piaskowców i iłowców tworzą warstwy rozdzielające pokrywy 
skał wulkanicznych. Ryolity, ryodacyty i trachity są w górnictwie skalnym 
nazywane potocznie porfirami, natomiast trachybazalty i trachyandezyty – 
melafirami. Złoża tych skał są związane przestrzenie z fragmentami pokryw 
wulkanicznych, ale także z intruzjami subwulkanicznymi. Reprezentują one 
ponad 95% zasobów tych surowców udokumentowanych w województwie 
dolnośląskim.

Udokumentowane złoża melafirów są zlokalizowane w pasie wychodni 
pokryw lawowych budujących pasmo gór Czarnego Lasu, na północno-
-wschodnim skrzydle depresji śródsudeckiej, pomiędzy Kamienną Górą 
i Grzędami. Melafiry udokumentowane jako kamienie drogowe i budowlane 
występują tu w złożach: Rybnica Leśna, Rybnica, i Rybnica I. Typowe 
dla warunków geologiczno-górniczych jednostki jest eksploatowane złoże 
melafirów Grzędy. Złoże to znajduje się na południe od Czarnego Boru. 
Geologiczne zasoby bilansowe wynoszą 86,8 mln t. Złoże ma formę ma-
sywu. W nadkładzie o grubości od 0,0 do 9,6 m występuje zwietrzelina 
melafirów i łupki mułowcowe. W spągu także występują łupki mułowcowe 
czerwonego spągowca. Miąższość złoża waha się od 8,4 m do 121,0 m. 
Stosunek N/Z wynosi 0,05.

Złoże Rybnica Leśna jest jednym z największych złóż melafirów na 
Dolnym Śląsku. Geologiczne zasoby bilansowe na koniec 2011 roku 
wynosiły 162,6 mln t (kat. B+C1). Złoże ma formę masywu i niewielką 
zmienność własności. Zajmuje powierzchnię 71,55 ha. Jego miąższość 
wynosi od 5,0 do 158,0 m, a grubość nadkładu do 16,0 m. Stosunek gru-
bości nadkładu do miąższości złoża wynosi 0,03. Podstawowe, uśrednione 
parametry jakościowe kopaliny są następujące: gęstość – 2,77 g/cm3, gęstość 
pozorna – 2,68 g/cm3, porowatość – 0,03%, nasiąkliwość wagowa – 0,7%, 
mrozoodporność – 25 cykli, współczynnik emulgacji – 0,16, wytrzymałość 
na ściskanie –113,85 MPa, ścieralność na tarczy Boehmego – 0,25 cm, 
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ścieralność w bębnie Devala – 3,05%, ścieralność w bębnie Los Angeles 
– 21,90%, zwięzłość w aparacie Page’a – 15 uderzeń, szczelność – 0,97%, 
przyczepność do bituminów – dobra.

W SE części depresji śródsudeckiej udokumentowano kilka kolej-
nych złóż melafirów. Cztery złoża melafirów zlokalizowane są w okolicy 
Tłumaczowa. Wystąpienia melafirów tworzą tu złożoną strukturę wulka-
niczną, rozczłonkowaną przez uskoki. Duże, czynne wyrobisko stokowe 
znajdują się w granicach złoża Tłumaczów-Gardzień. Melafiry wykorzysty-
wane są w budownictwie drogowym i kolejowym jako kamień podkładowy, 
tłuczeń, kliniec i grys. Także parametry geologiczno-górnicze tych złóż 
są bardzo korzystne. Wszystkie wymienione złoża melafirów znajdują się 
w strefie ochronnej Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich i dlatego 
mogą być eksploatowane tylko przy spełnieniu określonych warunków.

Typowym dla całej jednostki złożem porfirów jest złoże Lubawka II 
w powiecie kamiennogórskim. Jest to niezagospodarowane złoże udoku-
mentowane w kategorii B+C2. Jego zasoby wynoszą 16 mln t. Miąższość 
złoża zmienia się od 11,0 do 165,4 m. Nadkład stanowi zwietrzały porfir, 
rumosz i gliny zwietrzelinowe o grubości od 2 m do 20 m, średnio 6,8 m. 
Kopalinę stanowią porfiry masywne i zwięzłe. Partiami skała jest porowata 
i silnie spękana. Kopalina jest przydatna do produkcji kruszywa łamanego 
do nawierzchni drogowych i kolejowych.

Jedynie 2 złoża melafirów w omawianej jednostce to złoża perspekty-
wiczne: Chełmczyk o zasobach prawie 340 mln t oraz Tłumaczów-Wschód 
(3,8 mln t). Brak złóż perspektywicznych porfirów, choć teoretyczne zasoby 
tych skał są ogromne.

Jak wynika z przytoczonych danych melafiry cechują się wysoką wy-
trzymałością na ściskanie i ścieranie oraz odpornością na działanie mrozu 
i wody. Najlepsze są odmiany masywne, bardzo drobnoziarniste lub zlew-
ne, odznaczające się nieregularną oddzielnością przy urabianiu skały. Pod 
względem własności fizyko-technicznych w znacznej mierze odpowiadają 
bazaltom.

Po względem parametrów jakościowych porfiry niewiele ustępują me-
lafirom (tabela 6). W warunkach zmniejszania się perspektyw eksploatacji 
bazaltów, dolnopermskie skały wulkaniczne stanowią przyszłościową bazę 
produkcyjną kamieni drogowych. Ograniczenia wynikają tu głównie z kwe-
stii środowiskowych.

Bazaltowe neki, czopy i pokrywy wulkaniczne rejonu Zgorzelca-Lubania, 
Jawora i Strzelina

Skały bazaltowej formacji Dolnego Śląska są wynikiem aktywności 
wulkanicznej trwającej od oligocenu do pliocenu. Większość wystąpień 
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bazaltów jest skoncentrowana w trzech obszarach tzw. koncentracjach 
plamowych (Cwojdziński, Jodłowski, 1978) – Zgorzelca-Lubania, Jawora 
i Strzelina.

Na utworach podłoża krystalicznego na obszarze między Zgorzelcem 
a Strzelinem spoczywają utwory lawowe i piroklastyczne. Utwory te wy-
stępują w kilku grupach wiekowych zarówno w podłożu utworów asocjacji 
brunatnowęglowej jak i w niższej części profilu utworów trzeciorzędowych. 
Stwierdzono występowanie wśród nich skał wulkanicznych typu: bazaltów, 
bazaltów nefelinowych, trachybazaltów, nefelinitów i nefelinitów oliwi-
nowych, tefrytów, bazanitów i bazanitów nefelinowych oraz fonolitów 
i trachyfonolitów. Skałom wulkanicznym towarzyszą powszechnie utwory 
piroklastyczne. Złoża usytuowane w omawianym regionie reprezentują frag-
menty pokryw lawowych, neki i czopy bazaltowe. Część skał wulkanicznych 
uległa w ciepłym klimacie neogenu wietrzeniu chemicznemu w wyniku 
czego powstały zwietrzeliny ilaste (bentonitowe).Łącznie na obszarze oma-
wianej struktury złożowej występuje 47 złóż bazaltów, z których 25 jest 
eksploatowanych, a 10 zaniechanych. Podobnie jak w rejonie Zgorzelec 
– Lubań bazalty okolic Jawora (22 złoża) są skałami o bardzo korzystnych 
własnościach fizyko-technicznych. Większość znanych złóż jest jednak 
wyeksploatowana, bądź leży na obszarach chronionych. Stąd perspektywy 
zagospodarowania nowych złóż są znikome. W rejonie Strzelina zlokalizo-
wane są 3 złoża bazaltów, z których dwa są eksploatowane.

Parametry geologiczno-górnicze złóż bazaltów są bardzo korzystne. 
Grubość złóż waha się w granicach 36 do 115 m, przy grubości nadkładu 
od 1 do 20,0 m, średnio około 3,0 m (stosunek N/Z w granicach 0,03–0,10). 
Bazalty są zwykle urabiane systemem ścianowym w kamieniołomach sto-

Tab. 6. Wybrane parametry jakościowe porfirów z wybranych z óż

Lp. Średnie parametry 
jakościowe Gorce Lubawka

Lubawka II
kat. B kat. C2

1 2 3 4 4 6
1 gęstość( MG/m3) 2,63 2,60 2,61 2,61
2 nasiąkliwość (%) 2,10 2,27 1,50 1,50

3 ścieralność w bębnie 
Devala (%) 5,01 3,97 4,10 4,80

4 ścieralność na tarczy 
Boehmego (cm) 4,50 0,02 0,21 0,29

5 wytrzymałość na 
ściskanie (MPa) 72,5 130,1 123,4 152,1

6 ścieralność w bębnie 
Los Angeles% 17,5 - - -

7 wskaźnik emulgacji 0,10 0,50 0,12 0,09
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kowych na kilku poziomach eksploatacyjnych przy pomocy materiałów 
wybuchowych. Bazalty omawianego regionu odznaczają się bardzo dobrymi 
własnościami fizyko-technicznymi. Są one wykorzystywane do produkcji 
kruszyw łamanych stosowanych np. w budownictwie drogowym lub ko-
lejowym. Podstawowe parametry jakościowe wybranych złóż bazaltów 
przedstawia tabela 7 (wartości średnie).

Omawiana jednostka geologiczno-złożowa surowców skalnych obejmu-
je wszystkie w zasadzie wystąpienia bazaltów na tym obszarze, większość 
z nich była lub jest eksploatowana. Brak jest zatem możliwości znacznego 
powiększenia zasobów.

Izerskie pasmo wychodni leukogranitów i leukognejsów 
– surowce skaleniowe

Izerskie leukogranity i leukognejsy są skałami o bardzo dużym udziale 
skaleni. Są one związane przestrzennie z pasmami łupkowymi w obrębie 
gnejsów i granitognejsów izerskich. Występują na ogół wzdłuż południo-
wych kontaktów łupków łyszczykowych tych pasm z ortognejsowym 
kompleksem izerskim, zwłaszcza wzdłuż pasma kamienickiego, ale także 
miejscami wzdłuż pasma Mirska.

Zgodnie z wynikami badań Pawłowskiej (1968) w zachodniej części 
pasma dominuje typ sodowy leukogranitów (Czerniawa – Proszowa), w czę-

Tab.7. Podstawowe parametry jakościowe wybranych złóż bazaltów
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Bukowa Góra b.d. b.d. 1,20 25 172,0 3.1

Gozdanin 3,11 3,20 0,60 b.d. b.d. 6,0

Góra Borowa 3,05 0,98 0,48 25 174,6 4,8

Grabiszyce Dolne 3,18 1,60 0,28 b.d. 186,3 3,8

Leśna-Brzozy 3,00 5,70 1,20 25 190,2 2,9

Liściasta Góra 3,04 2,00 0,27 25 162,0 3,6

Miłoszów 2,95 2,00 0,60 25 256 3,3
Sulików 3,11 0,40 0,77 25 178,4 4,0
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ści środkowej (Kwieciszowice – Kamienica Mała) typ sodowo-potasowy, 
a w rejonie wschodnim (Kopaniec – Wojcieszyce) typ potasowo-sodowy.

Do najważniejszych złóż surowca skaleniowego zaliczone zostało 
złoże leukogranitów Kopaniec, rozciągające się łagodnym łukiem o kie-
runku wschód-zachód, obejmując północne przedpole Góry Popiel. Złoże 
o powierzchni 14,5 ha zostało udokumentowane w kategorii B+C1+C2. 
Leukogranity występują w otoczeniu łupków łyszczykowych, gnejsów 
i granitognejsów, tworząc warstwy o miąższości do 0,5 m. Zapadają one 
stromo ku północy. W obrębie gruboziarnistych leukogranitów występują 
wkładki łupków amfibolitowo – chlorytowych, kwarcowo-łyszczykowych 
i granitognejsów, żyły kwarcowe, a także leukogranity o zwiększonej za-
wartości żelaza. Udział przerostów płonnych wynosi średnio 0,9%. Grubość 
nadkładu wynosi średnio 3,2 m, a miąższość serii złożowej wynosi 7,0-
75,2 m,  średnio 35,7 m.  Badania wykazały, że leukogranity stanowią łatwo 
wzbogacalny, cenny surowiec sodowo-potasowy. Średnie parametry jakoś-
ciowe złoża Kopaniec są następujące: zawartość Na2O – 3,86%, K2O – 
4,74%, Fe2O3 – 0,55%, SiO2 – 75,89%, Al2O3 – 12,96%, TiO – 0,06%, straty 
prażenia – 0,55%. Leukogranity złoża Kopaniec jako surowiec skaleniowy 
mogą  być  wykorzystywane  do  produkcji grysów i mączek skaleniowo-
kwarcowych, głównie dla przemysłu ceramicznego i szklarskiego.

Na zachód od Jeleniej Góry wyznaczono pięć obszarów perspekty-
wicznych występowania leukogranitów (Pawłowska, 1966). Znajdują się 
one w rejonie Kopańca, w okolicy Proszowej i Kwieciszowic, Mlądza, 
w okolicy Kwieciszowic, na południe od Kamienicy Małej oraz w okoli-
cach Kromnowa. Leukogranity mają miąższość około 30 m przy nadkładzie 
wahającym się od 2 do 9 metrów. Uśrednione parametry charakteryzujące 
jakość kopaliny przedstawiają się następująco: zawartość SiO2 – 75,11%, 
Al2O3 – 13,40%, Na2O+K2O – 7,35%, K2O/Na2O – 0,86%, Fe2O3+TiO2 – 
0,31% i CaO+MgO – 1,45%. Zasoby szacunkowe, łącznie z przerostami 
wynoszą dla tego obszaru około 47 mln ton.

Złoża i obszary prognostyczne występowania leukogranitów dysponują 
korzystnymi warunkami dla eksploatacji stoko-wgłębnej. Z przytoczonych 
danych wynika, że pas wychodni skał leukokratycznych o znacznych 
zasobach szacunkowych, może stanowić poważne zaplecze surowców 
skaleniowych w Polsce, pod warunkiem uzyskania społecznej akceptacji 
eksploatacji odkrywkowej, o co na obszarze Pogórza Izerskiego nie jest 
łatwo.



49

Soczewy i pokłady wapieni krystalicznych (marmurów) w paśmie 
Krowiarek

W paśmie Krowiarek tworzącym NW część metamorfiku lądecko-śnież-
nickiego w osłonie łupków łyszczykowych występują wkładki wapieni 
krystalicznych tworzące makrosoczewy rozczłonkowane tektonicznie. Są to 
skały węglanowe, zmetamorfizowane w facji amfibolitowej reprezentowane 
przez marmury kalcytowo-dolomitowe i dolomitowe.

Łącznie udokumentowano 14 złóż tej kopaliny, z tego 4 złoża są eks-
ploatowane (Biała i Zielona Marianna w Stroniu Śląskim (w niewielkim 
stopniu), Nowy Waliszów – soczewka C, Ołdrzychowice-Romanowo oraz 
Romanowo-Waliszów Południe), jedno – zaniechane i jedno perspektywicz-
ne (Słupiec). Najważniejsze złoże eksploatowane to złoże Ołdrzychowice-
Romanowo (42,2 mln t), które składa się w całości z marmurów dolomi-
tycznych, natomiast pozostałe cechują się zmiennym składem chemicznym. 
Miąższość zloża waha się od 5,4 do 86,2 m, średnio 52,3 m, średnia grubość 
nadkładu to 2,4 m. Stosunek N/Z wynosi 0,1. Kopalinę charakteryzują 
następujące średnie parametry jakościowe: gęstość pozorna – 2,81 g/cm3, 
ścieralność na tarczy Boehmego – 0,48 cm, nasiąkliwość – 0,37%, wytrzy-
małość na ściskanie na sucho – 93,5 MPa, mrozoodporność – całkowita (25 
cykli), współczynnik emulgacji – 0,17. Dolomit ze złoża Ołdrzychowice-
Romanowo odznacza się wyjątkową czystością, nadaje się do produkcji 
grysu do lastryko i suchych mieszanek do tynków szlachetnych, mączek dla 
przemysłu szklarskiego, chemicznego, środków czystości, parafarmaceuty-
ków, nawozów wapniowo-magnezowych, kamienia łamanego i częściowo 
elementów blocznych.

W obrębie innych złóż spotyka się partie o większej lub mniejszej za-
wartości MgCO3. Typowym, niezagospodarowanym złożem rezerwowym 
jest złoże Romanowo Górne udokumentowane w kategorii C1 i C2. o za-
sobach 132 mln t. Kopalinę charakteryzują następujące średnie parametry 
jakościowe: gęstość – 2,75 g/cm3, ścieralność na tarczy Boehmego – 0,54 
cm, wytrzymałość na ściskanie – 102 MPa, mrozoodporność (ubytek masy) 
– 1,0%. Marmur nadaje się do produkcji grysu do lastryko i suchych miesza-
nek do tynków szlachetnych, mączek i grysów dla przemysłu szklarskiego 
i chemicznego, nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.

Jedyne złoże perspektywiczne (C2+D) w pasie Krowiarek to złoże 
Słupiec (80,5 mln t). Miąższość kopaliny wynosi od 12,0 do 139,0 m, 
średnio 57,3 m. Stosunek N/Z wynosi 0,06. Parametry jakościowe wapieni 
krystalicznych są podobne do wyżej wymienionych. Marmur nadaje się 
do produkcji grysu do lastryko i suchych mieszanek do tynków szlachet-
nych, nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych, mączki do mas 
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bitumicznych, kamienia łamanego i częściowo dekoracyjnych elementów 
płytowych.

Obszary prognostyczne marmurów wyznaczono na W i NW od złoża 
Romanowo Górne, na sąsiednich soczewkach marmurów. W złożach nie-
zagospodarowanych lecz rozpoznanych w różnych kategoriach zawarte są 
znaczne zasoby marmurów, których udostępnienie będzie jednak bardzo 
trudne ze względu na różne formy ochrony środowiska.

Wychodnie utworów kredy górnej w depresji północno-sudeckiej – 
piaskowce, piaski szklarskie, kaoliny, iły (gliny) białowypalające się, iły 
(gliny) ceramiczne

Zasadniczym elementem budowy geologicznej niecki są utwory górnej 
kredy wypełniające znaczną jej część. Na obszarze arkusza starsze ogniwa 
górnej kredy – wapienie, margle, piaskowce cenomanu i turonu oraz pia-
skowce i margle koniaku mają swe wychodnie na południu i północnym 
wschodzie, natomiast utwory najmłodszego ogniwa – santonu zajmują całą 
jego środkową część.

Duże znaczenie surowcowe mają najmłodsze ogniwa górnej kredy – ko-
niak i santon, bardzo dobrze rozpoznane dzięki licznym pracom geologicz-
nym. Piaskowce koniackie odsłaniają się stosunkowo dobrze na północnym 
skrzydle, w rejonie Osiecznicy i Kliczkowa. Wykazują one jednolite cechy, 
tak pod względem mineralogicznym jak i wielkości ziarna. Są to piaskowce 
drobnoziarniste, rzadziej średnioziarniste o spoiwie ilasto-krzemionkowym 
i białej barwie, znane jako piaskowce kwarcowe-szklarskie. W obrębie 
santonu wydzielono dwa poziomy: warstwy ilaste o miąższości 7-20 m 
z cienkimi wkładkami węgli smolistych z zalegającymi powyżej piaskow-
cami kwarcowymi, kilkudziesięciometrowej miąższości. 

Drugi poziom to piaskowce z wkładkami iłów, niekiedy z domieszką 
substancji węglistych lub soczewkami węgli brunatnych. Warstwy piaskow-
ca wykazują miąższość od kilku do kilkunastu metrów, podczas gdy wkładki 
ilaste są znacznie cieńsze, do 3 metrów grubości. Iły tworzące wkładki w 
piaskowcach  występują w formie soczew lub warstw. Zmienność litologicz-
na i facjalna skał kredy górnej jest przyczyną istnienia tu wysokiej jakości, 
a niekiedy unikalnych, surowców skalnych. Wśród udokumentowanych złóż 
związanych z utworami kredy górnej dwa reprezentują surowce kaolinowe: 
zaniechane złoże Maria I i eksploatowane złoże Maria III. Stanowią je 
słabo zwięzłe piaskowce o spoiwie kaolinowym. W obu złożach surow-
ców kaolinowych z kaolinem współwystępują piaski, żwiry i mułki, które 
mogą być wykorzystywane w przemyśle budowlanym, hutnictwie szkła 
i ceramicznym. W złożu Maria III piaski szklarskie charakteryzują się 
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zawartością ziaren powyżej 0,5 mm od 0,41 do 4,65%, piaski ceramiczne 
zawierają ziaren powyżej 0,5 mm od 0,08 do 2,40%, a piaski budowlane 
ziaren powyżej 4 mm mają od 0,0 do 0,15%. Zasoby tego złoża liczące 
ponad 80 mln t stanowią całkowicie wystarczające zaplecze surowcowe dla 
kaolinów w skali kraju. Złoża rezerwowe i perspektywiczne kaolinów w 
rejonie świdnickim na granitach masywu StrzegomSobótka są dodatkowym 
zabezpieczeniem. Są to złoża niezagospodarowane, udokumentowane w 
kategorii C1: Antoni (Kalno), Gola i Śmialowice o łącznych zasobabch 33,4 
mln t oraz złoża niezagospodarowane udokumentowane w kat. C2 (perspek-
tywiczne) o łącznych zasobach 71,3 mln t. Tym samym rezerwa zasobowa 
w rejonie świdnickim siega 105 mln t.

Trzy złoża: eksploatowane – Janina I oraz perspektywiczne Ocice i Nowe 
Jaroszowice stanowią iły (gliny) białowypalające się. Udokumentowano 
także sześć złóż glin ceramicznych kamionkowych, z których jedynie złoże 
Ocice II jest złożem perspektywicznym (zasoby ponad 4 mln t). Złoże to 
usytuowane jest na południowym skrzydle niecki bolesławieckiej w gra-
nicach osadów górnej kredy. Stanowią je warstwy iłów o białym i kremo-
wym zabarwieniu, występujące w obrębie piaskowców. Miąższość warstw 
ilastych jest zmienna od kilku centymetrów do dwóch i więcej metrów. 
Często są niejednolicie wykształcone. Obserwuje się liczne przejścia iłów 
do piaskowców. Złoże Ocice II reprezentuje 22,4% ogółu zasobów iłów 
kamionkowych w województwie dolnośląskim.

Złoża surowców szklarskich występują w północnej części omawianej 
jednostki i związane są z utworami górnej kredy – koniakiem. W rejonie 
Osiecznicy eksploatowane złoże Osiecznica II i Władysławowa, leżą w pasie 
wychodni wzdłuż uskoku Warta − Osiecznica, natomiast złoże Ołobola wią-
że się z uskokiem Ołobole –Tomisław. Złoża perspektywiczne – Władysława 
i Ołobola zawierają łącznie 42,3% wszystkich zasobów piasków szklarskich 
w województwie dolnośląskim.

W obrębie wychodni piaskowców koniaku położonej na SW od Wartowic 
występują złoża piaskowców eksploatowanych jako kamienie bloczne i łamane: 
czynne złoże – Wartowice, okresowo czynne – Wartowice II oraz złoże rezer-
wowe Wartowice IV.

Niezagospodarowane złoże Wartowice IV udokumentowano w kat. C1 
na powierzchni 186 ha. Pod nadkładem o grubości od 1,0 do 10,0 występują 
piaskowce o miąższości od 5,0 do 32,0 m, średnio 21,4 m. N/Z wynosi 
0,24. Wytrzymałość na ściskanie piaskowców w stanie powietrzno-suchym 
waha się od 28,6 do 49,7 MPa, średnio 40,0 MPa, a w stanie nawodnionym 
ma wartość od 19,5 do 44,2 MPa, średnio 28,2 MPa. Ścieralność na tarczy 
Boehmego wynosi od 7,8 do 14,9 cm, średnio 11,9 cm, nasiąkliwość od 4,47 
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do 8,57%, średnio 6,6%, a mrozoodporność ma średnią wartość 25 cykli. 
Kopalina może znaleźć zastosowanie w budownictwie poprzez wykorzy-
stanie płyt na elewacje zewnętrzne i fasady.

Podobne parametry geologiczno-górnicze i własności fizyko-techniczne 
mają także inne złoża piaskowców. Są to eksploatowane złoża Czaple i Nowa 
Wieś Grodziska III w powiecie złotoryjskim oraz Zbylutów, Zbylutów IV 
Jan i Żerkowice Skała koło Lwówka Ślaskiego. W depresji północnosudec-
kiej nie ma złóż perspektywicznych, natomiast złoża niezagospodarowane 
o zasobach rozpoznanych w kategorii C1 mają łączne zasoby wielkości 28 
mln t, co stanowi 52,2% ogółu dostępnych zasobów piaskowców budowla-
nych. W tej sytuacji dalsze prace rozpoznawcze nie mają sensu.

Czwartorzędowa dolina Bobru
W obrębie województwa dolnośląskiego dolina Bobru na odcinku 

ponad 25 km tworzy jednostkę geologiczno-złożową złóż żwirów i pia-
sków rzecznych. Eksploatowane są dziś złoża Rakowice-Zbiornik, Czaple 
II, Bolesławice (pola I i III) oraz Kraszowice. Złoże Rakowice-Zbiornik, 
zbudowane z plejstoceńskich żwirów rzecznych, jest największym złożem 
kruszywa naturalnego na obszarze doliny. Położone jest w szerokim ob-
niżeniu dolinnym rzeki Bóbr, osiągającym w najszerszym miejscu prawie 
2 km i rozciąga się między Rakowicami Wielkimi, Rakowicami Małymi, 
Żerkowicami i Brunowem. Długość złoża wynosi prawie 4 km, a jego po-
wierzchnia 197,4 ha. Zasoby kopaliny wynoszą około 58,3 mln. t, przy śred-
niej miąższości 18,2 m, grubości nadkładu 2,2 m i stosunku N/Z równym 
0,1. Kopalinę charakteryzuje średni punkt piaskowy – 36,5%, wytrzymałość 
na miażdżenie – 13,7 MPa, zawartość pyłów mineralnych 1,2%, znaczna 
zawartość ziaren kwarcowych oraz niska zawartość ziaren nieforemnych 
(16,9%). Kruszywo odporne jest na działanie mrozu, w wyniku czego 
może mieć zastosowanie do budowy konstrukcji odpornych na wpływy 
atmosferyczne. Stanowi również pełnowartościowy materiał do produkcji 
uszlachetnionych kruszyw mineralnych. Złoże w całości jest zawodnione. 
Jego strop pokrywa się z poziomem wody w rzece Bóbr. Eksploatowane zło-
że Czaple II o zasobach rzędu 14,9 mln t odznacza się podobnymi cechami 
do złoża Rakowice-Zbiornik. Są to złoża typowe dla omawianej jednostki 
geologiczno-złożowej.

Podobne cechy wykazują złoża położone dalej ku N np. największe 
złoże eksploatowane Kraszowice położone w rejonie miejscowości o tej 
samej nazwie o powierzchni łącznej 83,5 ha. Średnia miąższość złoża 17,1 
do 19,5 m a współczynnik N/Z wynosi 0,1.
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Perspektywiczne złoże żwirów Winna Góra położone jest między doliną 
Bobru, a linią kolejową Jelenia Góra – Lwówek Śląski. Tworzą je żwiry 
tarasu zalewowego Bobru. Zostało udokumentowane w kategorii C2. Jego 
zasoby wynoszą 26,8 mln. t, a powierzchnia 81,7 ha. Miąższość kopaliny 
wynosi od 10,2 do 18,7 m, średnio 15,6 m. Stosunek N/Z równa się 0,11. 
Złoże budują żwiry o następujących, średnich parametrach jakościowych: 
punkt piaskowy 35%, nasiąkliwość 1,5%, zawartość ziaren powyżej 40 mm 
6,7% oraz zawartość pyłów 0,3%. Złoże Winna Góra w całości znajduje się 
na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, należy więc do złóż bar-
dzo konfliktowych. Jest ono w całości zawodnione. Zwierciadło swobodne 
znajduje się na głębokości od 0,6 do 2,5 m p.p.t.

Dalej ku północy w dolinie Bobru leżą złoża perspektywiczne Laskowice 
(15,3 mln t), Otok (41,4 mln t), Nowa (50,6 mln t) i Włodzice Wielkie (42,7 
mln t). Ich budowa geologiczna jest bardzo podobna, miąższość waha się 
w granicach 15 – 20 m przy niskim stosunku N/Z rzędu 0,1. Są to złoża 
zawodnione, a więc łatwe do eksploatacji spod wody. Parametry kruszyw są 
wysokie i wyrównane. Kopalina nadaje się do stosowania w budownictwie 
i drogownictwie, do produkcji żwirów jedno – i welofrakcyjnych, piasków 
klasyfikowanych do betonu zwykłego i mieszanek grubych.

Dolina Bobru na omawianym odcinku jest ważną strukturą geologiczną 
dla piasków i żwirów rzecznych. Jest ona podzielona granicą województw 
dolnośląskiego i lubuskiego na dwie części, choć zasadnicze cechy budowy 
geologiczne pozostają te same. Jedynym kryterium ograniczającym przy-
szłe zagospodarowanie złóż perspektywicznych jest ochrona środowiska. 
Podobne jakościowo i pod względem parametrów geologiczno-górniczych 
złoża leżą w dolinie Kwisy i Nysy Łużyckiej.

Czwartorzędowa dolina Nysy Kłodzkiej
Dolina Nysy Kłodzkiej na przestrzeni 85 km od Przyłęku do Lewina 

Brzeskiego (już w województwie opolskim) tworzy jednostkę geologiczno-
-złożową dla licznych złóż piasków i żwirów pochodzenia rzecznego.

W obrębie województwa dolnośląskiego, w zachodniej części struktury 
na przedpolu Gór Bardzkich i Złotych, udokumentowane zostały złoża: 
Topola-Zbiornik o powierzchni 182,3 ha, Kozielno o powierzchni 113 ha 
i Pomianów o powierzchni 9,2 ha. Złoża Topola-Zbiornik i Pomianów są 
obecnie eksploatowane, co jest ściśle powiązane z budową zbiorników 
retencyjnych wody Topola i Kozielno na Nysie Kłodzkiej. Eksploatacja 
na tych złożach odbywa się spod wody systemem basenowym. Zakłady 
przeróbcze są zlokalizowane w niewielkiej odległości od złóż, obok linii 
kolejowej. Produkowany jest tutaj piasek, żwir oraz grys frakcjonowany.
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2.1.3. uwarunkowania środowiskowe i planistyczne związane 
z zagospodarowaniem złóż perspektywicznych województwa 
dolnośląskiego, wynik analizy przestrzennej metodą gis

Wyniki waloryzacji obszaru województwa wskazują, że miejsca, 
w których występują znaczące ograniczenia dla eksploatacji złóż kopalin 
znajdują się w głównie w północnej oraz południowej części wojewódz-
twa rys. 3). W części północnej położone są one w obrębie mezoregionów 
Kotlina Milicka i Kotlina Żmigrodzka oraz w granicach mezoregionu Bory 
Dolnośląskie. Ponadto jako obszar wyraźnie konfliktowy dla zagospoda-
rowania górniczego, wyróżnia się tutaj rejon doliny Odry, znajdujący się 
w obrębie mezoregionów Pradolina Wrocławska, Obniżenie Ścinawskie 
i Pradolina Głogowska. W części południowej obszaru miejsca o wyso-
kim i bardzo wysokim stopniu konfliktowości dotyczą mezoregionów 
Pogórze Kaczawskie, Góry Kaczawskie, Góry Izerskie, Karkonosze, Góry 
Stołowe, Góry Sowie i Masyw Śnieżnika. O ich rozmieszczeniu zaważyły 
w znacznym stopniu uwarunkowania związane z ochroną przyrody, w tym 
istnienie prawnych obszarów ochrony: parków narodowych i rezerwatów 
obszarowych oraz parków krajobrazowych. W wielu z miejsc przyrodni-
czo chronionych stwierdzono ponadto występowanie dodatkowych innych 
obiektów i obszarów ochrony, na przykład ochrony wód powierzchniowych 
i podziemnych, co wpłynęło na wyraźny wzrost wartości stopnia konflikto-
wości. Do takich szczególnych miejsc kumulacji ograniczeń należy obszar 
złotoryjski w rejonie Parku Krajobrazowego Chełmy i jego otuliny, gdzie 
dodatkowo znajduje się obszar ochrony wód podziemnych. O ile wzrost 
walorów obszaru w miejscach parków narodowych, krajobrazowych czy 
stref ochrony uzdrowiskowej (rejon izersko-karkonoski i kłodzki) wydaje 
się być oczywisty, to przeprowadzona ocena, w skali województwa, ujawnia 
inne istotne obszary konfliktowe. Należy tutaj wskazać na rejon kompleksu 
lasów Borów Dolnośląskich i związane z nimi miejsca ochrony przyrody 
(rezerwaty, OCHK i Natura 2000) oraz co bardzo istotne wyraźny wzrost 
wartości konfliktowości w obszarach dolin rzecznych. Jest to szczególnie 
dobrze widoczne w dolinie Odry, na wschód od Wrocławia, gdzie na wy-
sokie walory przyrodnicze doliny rzecznej nakłada się wymóg ochrony 
ujęć wód pitnych dla miasta Wrocławia. Podobnie wzrost konfliktowości 
funkcji obszaru z potencjalną eksploatacją kopalin występuje w obrębie 
doliny Bystrzycy oraz doliny Baryczy, położonych w granicach parków 
krajobrazowych.

Pozostałe rejony, znajdujące się generalnie w strefach nizin i pogórza 
województwa, oznaczono na mapie jako średnio- do niskokonfliktowych. 
Ich zobrazowanie, przedstawione na rys. 3, wynika z wielkości obszaru 
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województwa oraz przyjętej skali odwzorowania rysunku dającego się 
umieścić w publikacji. Nie oznacza to jednak, że są to miejsca całkowicie 
pozbawione konfliktowości dla inwestycji górniczych, co należy brać pod 
uwagę, w przypadku oceny obszarów złożowych, przeprowadzanej np. 
w skali powiatu. Wówczas zróżnicowanie stopnia konfliktowości, ozna-
czone na mapie województwa jako średnie do niskiego, byłoby bardziej 
zróżnicowane, z uwagi na inny rozkład maksymalnych i minimalnych 
wartości współczynnika na mniejszym obszarze. Uwidocznione zostałyby 
wówczas ograniczenia lokalne, najczęściej związane z obszarami Natura 
2000, ochroną gleb i pojedynczymi obiektami rezerwatowymi. Do miejsc 
gdzie należy spodziewać się znaczących ograniczeń lokalnych, związanych 
głównie z obszarami Natura 2000 oraz występowaniem gleb chronionych 
należą rejony powiatów oleśnickiego, dzierżoniowskiego i strzelińskiego, 
położone na wschodzie województwa.

Zestawienie lokalizacji nieeksploatowanych złóż perspektywicznych 
(złóż udokumentowanych wstępnie w kategorii C2) województwa dolno-
śląskiego z rejonami o wysokim i bardzo wysokim stopniu konfliktowości, 
w skali województwa, wskazuje że ograniczenia te będą miały największy 
wpływ, przede wszystkim, na możliwości zagospodarowania zasobów 
piasków i żwirów. W pierwszym stopniu dotyczy to kruszyw związanych 
z osadami fluwialnymi większych dolin rzecznych. Do większych zasobo-
wo złóż piasków i żwirów, praktycznie wykluczonych z zagospodarowania 
górniczego, należą złoża Siedlce oraz Mokry Dwór, położone w dolinie 
Odry oraz złoże Sułów Zbiornik znajdujące się w strefie doliny Baryczy. 
Należy się również spodziewać znaczących utrudnień dla zagospodarowania 
części zasobów złóż perspektywicznych kamieni drogowych i budowla-
nych, znajdujących się w rejonie mezoregionów Rudawy Janowickie (złoże 
granitu i surowca skaleniowego Karpniki), Góry Złote (złoże granodiorytu 
Zamczysko) i masyw Śnieżnika (złoże wapieni dolomitycznych Słupiec).
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2.2. województwo opolsKie

Pod względem geologicznym województwo opolskie leży między 
wychodniami skał krystalicznych Wzgórz Strzelińskich a zapadliskiem 
górnośląskim. W jego południowej części, wzdłuż granicy z Czechami, 
odsłaniają się w niewielkich obszarowo wychodniach skały krystaliczne 
Sudetów Wschodnich, granity masywu Żulovej oraz strefy morawsko – 
śląskiej. Wspomniane struktury geologiczne kontynuują się ku N w podło-
żu niecki opolskiej wypełnionej przez utwory osadowe kredy górnej oraz 
pokrywy utworów neogenu. Na wschód od doliny Odry na powierzchni 
pojawiają się skały wchodzące w skład monokliny śląsko-krakowskiej – są 
to utwory triasowe. Cały obszar województwa jest na powierzchni pokryty 
przez utwory czwartorzędowe – lodowcowe i wodnolodowcowe zlodowaceń 
środkowo-polskich. W S części obszaru dominują lessy uważane przeważnie 
za odpowiednik zlodowaceń północnopolskich. W dolinach rzecznych do-
minują utwory piaszczysto-żwirowe plejstocenu i holocenu. Wśród kopalin 
skalnych występujących w województwie opolskim ogólnokrajową rolę 
odgrywają złoża wapieni i margli dla przemysłu cementowego i wapien-
niczego (13 złóż, z tego 6 eksploatowanych) oraz piaski i żwiry związane 
z doliną Odry, Nysy Klodzkiej i Osłobogi. Inne surowce skalne – kamienie 
drogowe i budowlane (9 złóż eksploatowanych), łupki fyllitowe (3 złoża), 
piaski podsadzkowe (1 złoże eksploatowane), iły ceramiki budowlanej (5 
złóż eksploatowanych) odgrywają mniejszą rolę.

2.2.1 Kopaliny sKalne na tle budowy geologicznej

Obszar województwa opolskiego obejmuje niewielki fragment struk-
tury Sudetów Wschodnich: krystaliniku Wysokich Jesioników oraz skał 
metamorficznych i osadowych Niskich Jesioników, które występują od re-
jonu Jarnołtówka po Głubczyce. Reprezentują one fragmenty kompleksów 
kadomskiego, syntektonicznego kompleksu kaledońsko-waryscyjskiego 
i synorogenicznego kompleksu waryscyjskiego scharakteryzowanych 
w rozdziale poświęconym województwu dolnośląskiemu. Krystalinik 
Wschodnich Sudetów ukazujący się na powierzchni w Górach Opawskich 
koło Głuchołazów należy do kopuły Desny. Przeważają tu łupki łyszczy-
kowo-grafitowe, wapienie krystaliczne oraz skały wapienno-krzemianowe, 
zupełnie podrzędnie występują granitoidy. Okrywę górnokarbońskiego, 
granitowego masywu Żulowej tworzą w stropie ortognejsy, zaś w partii 
spągowej gnejsy i łupki z wkładkami wapieni krystalicznych. Ze skała-
mi wymienionych kompleksów związane jest 6 złóż granitów, z tego 2 
eksploatowane i 2 rezerwowe i złoże marmurów Sławniowice, wszystkie 
w powiecie nyskim. W dwóch z tych złóż – Kamienna Góra i Maciejowice 
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I z granitami współwystępują gnejsy. Ze skałami strefy morawsko-śląskiej 
związane są złoża fyllitów Dewon-Pokrzywna i Dewon-Pokrzywna 2, 
z których pierwsze jest eksploatowane oraz złoża piaskowców Braciszów 
i Dębowiec w okolicach Głuchołaz.

Kompleks platformowy województwa opolskiego jest reprezentowany 
przez utwory triasowe, jurajskie i kredy górnej, które na powierzchni poja-
wiają się wyspowo w środkowej i NE części województwa. Utwory kredowe 
występują w niecce opolskiej, a trias i jura w obrębie monokliny śląsko-kra-
kowskiej. Osady triasu środkowego pojawiają się na powierzchni tworząc 
równoleżnikowy grzbiet morfologiczny od doliny Odry na zachodzie po 
Wielowieś – Toszek na wschodzie. Wapień muszlowy reprezentowany jest 
przez wszystkie ogniwa stratygraficzne tej formacji. Jest wykształcony 
w postaci wapieni i margli, wapieni marglistych i dolomitów. Miąższość 
wapienia muszlowego waha się w granicach od 100 metrów na północy do 
170 m na południu. Na wychodniach skał osadowych triasu udokumento-
wane są złoża wapieni (Chorula, Szymiszów) oraz wapieni dla przemysłu 
wapienniczego (Górażdże, Strzelce Opolskie i Strzelce Opolskie I, Tarnów 
Opolski-Wschód). Margle i wapienie margliste kredy górnej odsłaniają się 
na terenie Opola oraz po obu stronach Odry od Groszowic po Dobrzeń 
Wielki. Z utworami tymi związane są złoża surowców dla przemysłu ce-
mentowego: Groszowice II –Wróblin, Opole-Folwark, Dobrzeń, Odra II, 
Oba typy surowców współwystępują w złożach Górażdże, Strzelce Opolskie 
I i Tarnów Opolski – Wschód.

Na obszarze województwa opolskiego znajduje się 19 wystąpień bazal-
tów. Na Śląsku Opolskim występują one od Niemodlina na zachodzie po 
Górę Św. Anny na wschodzie. Na powierzchni bazalty występują w formie 
fragmentów kominów wulkanicznych i pokryw lawowych. Z ich wystą-
pieniami związane są 4 złoża kamieni łamanych, z tego 3 eksploatowane.

Ilaste lub ilasto-piaszczyste osady neogenu odsłaniają się w formie pła-
tów w wielu miejscach zwłaszcza na Równinie Niemodlińskiej. Utwory serii 
poznańskiej reprezentowane są przez poziomy iłów zielonych i niebieskich 
z przewarstwieniami mułków piaszczystych i piasków zailonych. Osady 
piaszczysto-żwirowe serii Gozdnicy występują powszechnie na powierzch-
ni terenu w rejonie Niemodlina, Białej i Skoroszyc. W utworach neogenu 
położone są nieliczne złoża iłów ceramiki budowlanej, np. okresowo eks-
ploatowane złoże Wesele (4,2 mln m3).

W czwartorzędzie łądolód zlodowacenia odry przekroczył granicę 
polsko-czeską. Miąższość serii glacjalnych z tego okresu zwykle nie 
przekracza kilkunastu m. Przeważająca część osadów lodowcowych (glin 
zwałowych, utworów wodnolodowcowych i zastoiskowych) ukazujących 
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się na powierzchni terenu na obszarze województwa związana jest właśnie 
z tym epizodem glacjalnym. W okresach chwilowej stagnacji lub niewiel-
kich oscylacji akumulowany był materiał wynoszony przez rzeki górskie. 
Na Płaskowyżu Głubczyckim powstawały lokalne zbiorniki zastoiskowe 
wypełnione piaskami i mułkami.

W maksymalnym zasięgu lądolód stadiału warty oparł się o Wał Śląski 
(Badura, Przybylski, 2002). W kilku miejscach niewielkie loby miały więk-
szy zasięg, przekraczający Wał Śląski, np. w rejonie Sycowa. W czasie mak-
symalnego postoju lądolodu akumulowane były moreny czołowe oraz półki 
kemowe. Na przedpolu lądolodu tworzyły się rozległe stożki sandrowe.

Trzeci etap rozwoju rzeźby to okres po ustąpieniu z tego obszaru ostat-
niego lądolodu. Odcinek doliny Odry położony między Opolem a Brzegiem 
zaczął się formować wraz z deglacjacją Wału Śląskiego w zlodowaceniu 
warty. Najstarsze terasy, tworzące formy dolinne wiązane są z okresem 
schyłku zlodowaceń środkowopolskich. W dolinie Odry wyróżnić można 
maksymalnie 4 terasy.(Badura, Przybylski, 2000). W rejonie obniżeń poło-
żonych na północ od Wału Śląskiego, w zagłębieniach jeziornych tworzyły 
się torfy i mułki.

W najmłodszej fazie plejstocenu powstawały pokrywy osadowe den do-
lin rzecznych – mułki, piaski i żwiry rzeczne. Lokalnie znaczenie w budowie 
powierzchniowej mają pokrywy lessowe. W najmłodszym plejstocenie i we 
wczesnym holocenie na rozległych powierzchniach akumulacji piaszczystej, 
tak wodnolodowcowej, jak i rzecznej powstawały pola piasków przewianych 
i wydmy. Większe nagromadzenia piaszczystych osadów i form eolicznych 
znane są z rejonu doliny Małej Panwi i z N części województwa.

Z utworami czwartorzędu związane są liczne złoża piasków i żwirów 
– łącznie 168 złóż, z których 40 jest eksploatowanych, najważniejsze są tu 
złoża związane z dolinami rzecznymi. Surowce ilaste ceramiki budowlanej 
są udokumentowane w 43 złożach, z których 31 to złoża zaniechane, a 5 
jest zagospodarowanych. Są to złoża Branice, Czerwone Osiedle, Paczków, 
Prusinowice i Szydłów 2 (te ostatnie bez wydobycia w 2011 r.). Górnictwo 
surowców ilastych w województwie opolskim ma małe znaczenie.
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2.2.2. charakterystyka złóż kopalin skalnych

Masyw granitoidowy Żulovej z osłoną metamorficzną
Masyw granitowy Żulovej na obszarze Polski obejmuje fragment 

SE części bloku przedsudeckiego zbudowanego z neoproterozoicznych 
i staropaleozoicznych serii metamorficznych oraz młodopaleozoicznych 
granitoidów. Skały te odsłaniają się na powierzchni w rejonie Jarnołtowa 
oraz, w postaci niewielkich intruzji, na N od Jeziora Otmuchowskiego. 
W południowej części struktury odsłaniają się gnejsy migmatyczne, stano-
wiące osłonę granitoidów żulowskich oraz kompleks gnejsów biotytowych, 
kwarcytów, łupków kwarcowo-skaleniowych i wapieni krystalicznych. 
Gnejsy biotytowe i łupki łyszczykowe występują między Sławniowicami 
a Łączkami. W Sławniowicach zawierają one przeławicenia wapieni kry-
stalicznych i amfibolitów. Kwarcyty występują w formie nieciągłego pasa 
szerokości około 500 m o przebiegu NE – SW, w rejonie miejscowości 
Sławniowice – Burgrabice – Gierałcice – Wilamowice – Nowy Świętów.

Złoża granitów Maciejowice (zaniechane) i Starowice (niezagospoda-
rowane), zostały udokumentowane w kategorii B+C1. Granit z tych złóż 
charakteryzuje się korzystną wytrzymałością na ściskanie – 86-89 MPa 
i ścieralnością na tarczy Boehmego – 0,27 – 0,33 cm. Surowiec z obu 
złóż, z uwagi na liczne spękania nie nadaje się do produkcji bloków i płyt 
okładzinowych, aczkolwiek sporadycznie był wykorzystywany przy wzno-
szeniu barokowego kościoła i zapory wodnej zbiornika w Otmuchowie. 
Eksploatowane obecnie jest jedynie złoże Maciejowice I. Wydobywa się 
tutaj surowiec do produkcji kruszywa łamanego dla celów budownictwa 
i drogownictwa.

Na południe od doliny Nysy znajdują się trzy udokumentowane złoża 
granitów, z których eksploatowane jest złoże Kamienna Góra, a rezerwowe 
– Nadziejów I. Zagospodarowane złoże Kamienna Góra udokumentowane 
zostało w kategorii B. Miąższość złoża wynosi średnio 39,1 m, a grubość 
nadkładu – 4,0 m. Granity obu złóż są drobnoziarniste, o wysokich parame-
trach jakościowych, które pozwalają na wykorzystanie kopaliny do produk-
cji kruszywa łamanego budowlanego i drogowego oraz kostki granitowej 
(brukowca). mniej spękany jest granit występujący w złożu Nadziejów I, 
w którym możliwa byłaby produkcja bloków i płyt okładzinowych oraz 
innych wyrobów budowlanych.

Eksploatowane złoże marmuru i marmuru dolomitowego Sławniowice 
zostało udokumentowane w kategorii C1 i C2 na obszarze o powierzchni 
16 ha (zasoby 9,3 mln t). Złoże ma postać trzech równoległych soczewek. 
Miąższość kopaliny wynosi średnio 39,6 m. Kopaliną główną są marmury 
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i dolomity, które różnią się przede wszystkim barwą i składem chemicz-
nym. W całej serii złożowej obserwuje się przerosty łupków łyszczykowych 
i gnejsów oraz granitów i kwarcytów. Dolomit występuje miejscami w so-
czewce środkowej. Marmur jest barwy szarej w różnych odcieniach, smu-
żysty, grubo – i średniokrystaliczny o zawartości CaO przekraczającej 50%, 
a MgO dochodzącej do 0,5%. Dolomit jest barwy szarożółtej, „miodowej”, 
drobno – i średnio – krystaliczny, zawartość CaO wynosi maksymalnie 40%, 
zaś MgO dochodzi do 13%. Kopalina charakteryzuje się następującymi 
parametrami jakościowymi, odpowiednio dla wapienia krystalicznego i do-
lomitu: gęstość pozorna – 2,69 g/m3 i 2,67 g/m3, nasiąkliwość – 0,2% i 1,2%, 
mrozoodporość – 25 cykli i 22 cykle, wytrzymałość na ściskanie w stanie 
suchym – 72,1 MPa i 148,0 MPa, wytrzymałość na ściskanie po nasyceniu 
wodą – 55,4 MPa i 129,1 MPa, ścieralność na tarczy Boehmego – 0,51 cm 
i 0,61 cm. Wskaźnik bloczności waha się od 6,5% do 3,0%, współczynnik 
emulgacji – 0,37, przyczepność do bitumów – dobra. Kopalina jest stoso-
wana jako surowiec do produkcji bloków, płyt okładzinowych, kamienia 
łamanego, grysów do lastrico i mączek na nawozy rolnicze.

Poszukiwania za marmurami prowadzone były w rejonie Sławniowic 
i Gierałcic. W rejonie na północ od Sławniowic wykazano istnienie soczew-
ki marmuru pod nadkładem od 2,3 m do 17,0 m z zasobami szacunkowymi 
3,1 mln t, o niskich jednak parametrach fizyczno-technicznych.

W rejonie Burgrabic, Gierałcic i Wilamowic prowadzone były prace 
poszukiwawcze za kwarcytami. Wstępnie określona została ich przydatność 
jako surowca skaleniowo – kaolinitowo – kwarcowego do produkcji wyro-
bów ceramicznych. Wyznaczono tu obszary prognostyczne, których łączne 
zasoby ocenione zostały na 58 mln ton.

Z dotychczas przeprowadzonych prac poszukiwawczych wynika brak 
perspektyw na powiększenie zasobów kamieni budowlanych i drogowych 
oraz wapieni krystalicznych w obrębie omawianej jednostki geologiczno-
-złożowej.

Wychodnie fyllitów i metapiaskowców rejonu Głuchołazy – Jarnołtówek
Masyw Gór Opawskich budują utwory warstw andelskohorskich gór-

nego dewonu i dolnego karbonu. Są to łupki fyllitowe i łupki szarogłazowe 
z wkładkami zieleńców, wapieni i metabazytów. Stopień metamorfizmu 
maleje stopniowo ku wschodowi.

Jedyne eksploatowane złoże fyllitów Dewon-Pokrzywna w Jarnołtówku 
udokumentowane zostało w kategorii C1+B (15,5 mln t). Seria złożowa 
charakteryzuje się miąższością 1,6-48,7 m (średnio 20,6 m). Miąższość 
zwietrzeliny wynosi 0,20-1,85 m (średnio 0,85 m). Nadkład ma grubość 
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0,20-2,40 m (średnio 1,54 m). Kopalina charakteryzuje się następującymi 
średnimi parametrami: gęstość– 2,65 g/cm3, zawartość domieszek kwarcu > 
10%, średnia zawartość FeO wynosi 7,4%, Al2O3 – 17,48%, Na2O – 2,05% 
oraz SiO2 – 61,21%. Eksploatacja złoża została po latach wznowiona w roku 
2001. Łupek wydobywany jest w kamieniołomie stokowym. Przeróbka ko-
paliny polega na rozdrabnianiu, suszeniu, mieleniu, przesiewaniu. Surowiec 
stosowany jest w postaci mączki pylastej do podsypki papowej. Dwa inne 
złoża fyllitów to zaniechane złoże Chomiąża oraz udokumentowane, lecz 
niezagospodarowane złoże Dewon-Pokrzywna 2 (2,3 mln t). Nie istnieją 
praktycznie mozliwości wykorzystania innych obszarów perspektywicz-
nych.

Wychodnie piaskowców i łupków szarogłazowych kulmu 
wschodnio-sudeckiego

Omawiany obszar leży na przedpolu Sudetów Wschodnich. Podłoże 
budują tu dolnokarbońskie utwory strefy morawsko-śląskiej. Pod cienkim 
płaszczem utworów czwartorzędowych lub na powierzchni, występują 
osady dolnego karbonu znane w literaturze jako „kulm rejonu Głubczyc”.

Główne wydzielenia litologiczne stanowią piaskowce szarogłazowe 
z łupkami mułowcowymi oraz łupki ilaste i mułowcowe z piaskowcami 
szarogłazowymi. Podrzędnie wśród piaskowców występują zlepieńce. 
Piaskowce szarogłazowe przeważnie są drobno – lub średnioziarniste, 
barwy szarej, szaroniebieskiej lub szarozielonkawej, o dość dużej ilości le-
piszcza. Ławice piaskowców są jednorodne, masywne, rzadko warstwowane 
frakcjonalnie. Łupki ilaste i mułowcowe mają zmienną barwę od szarej, 
szarooliwkowej, przez ciemnoszarą po czarną. Zlepieńce występują zazwy-
czaj w spągowych częściach ławic piaskowców. Miąższość piaskowców jest 
zwykle kilkakrotnie większa niż łupków.

W jednostce geologiczno-złożowej udokumentowano dwa złoża – złoże 
szarogłazów Dębowiec i złoże piaskowców Braciszów o łącznych zaso-
bach 36,7 mln t. Oba są eksploatowane. Złoże Dębowiec jest położone na 
południowy zachód od Prudnika. przy średniej miąższości 42,9 m, grubość 
nadkładu sięga 3,3 m. Wśród piaskowców występują przerosty łupków 
krzemionkowo-ilastych i ilastych o miąższości od 1 do 5 m. Piaskowce 
szarogłazowe posiadają korzystne parametry jakościowe. Charakteryzują się 
one wysoką wytrzymałością na ściskanie w stanie suchym – średnio 124,2 
MPa, po zamrożeniu – 60,9 MPa, ścieralnością na tarczy Boehmego – 0,38 
cm, ścieralnością w bębnie Devala – średnio 10,6% i całkowitą mrozood-
pornością. Kwalifikują się one do produkcji kruszywa drogowego klasy I-IV, 
kamienia łamanego klasy I, II i III oraz kruszywa do betonów. Z uwagi na 
dużą ścieralność w bębnie Devala, tylko w niewielkim stopniu kopalina 
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ta jest przydatna do produkcji kruszywa kolejowego. Zakład przeróbczy 
produkuje grys, kliniec i tłuczeń.

Na omawianym obszarze istnieją niewielkie perspektywy występowania 
piaskowców szarogłazowych przydatnych dla drogownictwa i budownic-
twa. Wiążą się one jedynie z kulminacjami wzniesień w pobliżu złoża 
Dębowiec oraz w okolicy nieczynnych wyrobisk na S od Dębowca oraz 
w rejonie Pielgrzymowa i Dobieszowa. Prowadzone w kilku rejonach prace 
geologiczno-poszukiwawcze nie przyniosły pozytywnych wyników.

Wychodnie wapieni i margli triasu opolskiego
Omawiana jednostka geologiczno-złożowa znajduje się w obrębie 

równoleżnikowej wychodni triasu opolskiego (blok Góry św Anny). 
Zasadniczym surowcem pozyskiwanym na terenie omawianej struktury 
są wapienie i margle dla przemysłu cementowego i wapienniczego. Na 
bazie tych surowców nastąpił od połowy XIX wieku intensywny rozwój 
przemysłu cementowego i wapienniczego. Ogółem udokumentowano tu 
7 złóż wapieni i margli dla przemysłu cementowego, 8 złóż dla przemysłu 
wapienniczego oraz 3 złoża wapieni jako kamieni drogowych i budowla-
nych. Praktycznie w 3 złożach udokumentowano zasoby dla obu typów złóż 
wapieni i margli. Są to zagospodarowane złoża Górażdże, Tarnów Opolski 
Wschód i Strzelce Opolskie I.

Typowe dla omawianej jednostki jest eksploatowane złoże wapieni 
i margli dla przemysłu cementowego Strzelce Opolskie. Położone jest ono na 
północ od Strzelc Opolskich. Zasoby złoża wynoszą 169,6 mln t, w kategorii 
B+C1 i 58,1 mln t w kategorii C2. Złoże ma formę pokładową, jego po-
wierzchnia wynosi 233 ha, miąższość od 41 do 49,97 m. Nadkład o średniej 
miąższości 2,88 metrów stanowią piaski i gliny morenowe. Podstawowe 
średnie parametry jakościowe kopaliny wynoszą: zawartość CaO – 51,85%, 
SiO2 – 3,1%, Al2O3 – 1,31. Podobnymi parametrami cechuje się inne, eks-
ploatowane okresowo, złoże wapieni i margli dla przemysłu cementowego 
i wapienniczego Strzelce Opolskie I (26,1 mln t). Eksploatowane jest także 
złoże Izbicko II (106,8 mln t) w powiecie strzeleckim.

Rezerwowe, niezagospodarowane złoża wapieni i margli triasowych 
to Strzelce Opolskie II (29,7 mln t), Tarnów Opolski Wschód (72,4 mln t), 
a jedyne złoże perspektywiczne to Izbicko-Nakło (139,4 mln t).

Kamienie drogowe i budowlane na południe od Opole są reprezento-
wane przez zaniechane złoże wapieni triasowych Chorula. Jego podstawo-
we parametry jakościowe to: wytrzymałość na ściskanie od 543 do 1380  
kG/cm2, ścieralność na tarczy Boehmego od 0,41 do 1,23 cm, średnia 
nasiąkliwość wagowa wynosi 0,92%. Niezagospodarowane złoże wapieni 
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i margli Szymiszów 23,5 mln t) położone jest niedaleko Strzelec Opolskich.
Obszar surowcowy wychodni triasu opolskiego na początku lat dziewięć-

dziesiątych był obiektem kompleksowych badań w ramach tzw. Opolskiego 
Okręgu Surowców Węglanowych. W celu rozpoznania tego obszaru odwier-
cono szereg otworów wiertniczych. Na tej podstawie wyznaczono obszar 
perspektywiczny dla margli i wapieni triasowych. Obejmuje on południową 
część obszaru na linii miejscowości Rozmierka, Szczepanek, Jemielnica 
i Barut. Miąższość wapieni i margli wynosi tutaj od trzydziestu kilku do 
ponad 80 metrów, a nadkład nie przekracza 10 m. Są to wapienie i margle 
przydatne dla przemysłu wapienniczego i cementowego.

Margle i wapienie margliste górnokredowe płyty opolskiej
Osady górnej kredy leżą niezgodnie na starszym podłożu, tj. na utwo-

rach dolnego karbonu, permu i triasu. Na powierzchni osady górnej kredy 
pojawiają się w rejonie Opola oraz wzdłuż zachodniego brzegu doliny 
Odry. W pozostałej części są one przykryte utworami młodszymi. Są to 
utwory cenomanu, turonu i koniaku. Cenoman reprezentują luźne piaski, 
piaskowce i piaskowce zlepieńcowate, zawierające glaukonit. Miąższość 
osadów cenomanu wynosi najczęściej od 20 do 30 m. Utwory turonu – serie 
ilasto-margliste – występują na powierzchni po obu stronach Odry. Ich 
miąższość wynosi od kilku do ponad 200 m (w zachodniej części obszaru). 
Osady koniaku reprezentowane są przez iły margliste z Komprachcic (50-60 
m). Eksploatacja złoża Komprachcice została zaniechana, mimo zasobów 
sięgających 7,4 mln t.

Typowe dla omawianej jednostki złoże Opole-Folwark (435 mln t), zlo-
kalizowane na lewym brzegu Odry, jest największym udokumentowanym 
złożem wapieni i margli dla przemysłu cementowego w rejonie Opola. Jego 
powierzchnia wynosi 433,8 ha, miąższość od 39,1 do 103,1, średnio 69,5 m. 
W nadkładzie o grubości 0,0-9,0 występują gliny i piaski. Parametry składu 
chemicznego złoża są następujące: CaO: 30,0-40,0%, SiO2: 18,0-30,3%, 
Al2O3: 5,8-8,0%, Fe2O3: 1,4-1,7%, MgO: 1,1-1,4%, moduł glinowy: 4,3-4,8; 
moduł krzemionkowy: 2,5-3,1. Surowiec wykorzystywany jest do produkcji 
cementu w cementowni „Górażdże” w Choruli.

Największe znaczenie surowcowe na obszarze rejonu surowcowego 
Opola mają utwory węglanowe kredy górnej (turon dolny-koniak). W celu 
wstępnego rozpoznania osadów węglanowych triasu i kredy, a także kru-
szyw oraz określenia możliwości zastosowania tych surowców w przemyśle, 
wykonano kompleksową dokumentację geologiczną. Na podstawie wy-
mienionej dokumentacji, wyznaczono na mapie obszary perspektywiczne 
i prognostyczne kopalin dla przemysłu cementowo-wapienniczego. Dla 
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rozpatrywanych wapieni i margli kredowych przyjęto nadkład nie więk-
szy niż 15 m oraz głębokość spągu złoża nie większą niż 70 m. W ten 
sposób na obszarze opolskim wydzielono 10 obszarów prognostycznych. 
Pod względem wielkości powierzchni oraz zasobów największym jest ob-
szar o powierzchni 250 ha, znajdujący się w rejonie wsi Górki, Domecko 
i Chmielowice oraz w rejonie Żlinicy o powierzchni 120 ha. Wspomniane 
wyżej strefy, w miarę zmniejszania się zasobów w aktualnie eksploato-
wanych złożach, mogą być brane pod uwagę jako obszary rezerwowe dla 
przyszłej eksploatacji. Reasumując, zasoby rezerwowe wapieni i margli 
dla przemysłu cementowego i wapiennego są całkowicie wystarczające 
w przewidywalnej przyszłości.

Czwartorzędowa dolina Nysy Kłodzkiej – piaski i żwiry rzeczne
Dolina Nysy Kłodzkiej na przestrzeni 85 km od Przyłęku do Lewina 

Brzeskiego tworzy jednostkę geologiczno-złożową dla licznych złóż 
piasków i żwirów pochodzenia rzecznego. Prawie w całości leży ona na 
obszarze województwa opolskiego.

Na E od granicy województwa opolskiego udokumentowane zostały 
złoża piasków i żwirów rzecznych w dnie zaporowych zbiorników wodnych 
Otmuchowskiego i Nyskiego. Są to niezagospodarowane złoża Otmuchów-
Zbiornik (110 mln t) i Otmuchów-Zbiornik I (25,2 mln t) o zasobach rozpo-
znanych w kategorii B, C1 i C2 oraz złoże Głębinów-Zbiornik (87,4 mln t) 
udokumentowane w kategorii B i C1. Powierzchnie udokumentowanych złóż 
wynoszą odpowiednio: 811,26 ha, 184,26 ha i 684,76 ha. W złożach tych 
występuje wysokiej jakości kruszywo naturalne przydatne dla budownictwa.

Eksploatacja złoża Głębinów-Zbiornik jest ściśle powiązana z utrzy-
maniem retencyjności zbiornika wodnego i w związku z tym odbywa się 
spod wody systemem basenowym. Niezagospodarowane złoże piasków 
i żwirów Konradowa-Wyszków udokumentowano w trzech oddzielnych 
polach o łącznej powierzchni 154,5 ha.

Średnie parametry geologiczno-górnicze i jakościowe złóż Głębinów-
Zbiornik i Konradowa-Wyszków są przedstawione w tabeli 8.

Złoża związane z południkowo przebiegającym odcinkiem doliny Nysy 
zlokalizowane są na zalewowych tarasach holoceńskich i nadzalewowym ta-
rasie plejstoceńskim. Wśród najważniejszych są to od południa złoża Bielice 
i Bielice-Zbiornik, Drogoszów, Kopice i Kopice 2, Głębocko i Głębocko I, 
Gracze, Sarny (zaniechane), Sarny Pole IIa –2, Lewin Brzeski-Stroszowice. 
Niezagospodarowane pozostają złoża o zasobach rozpoznanych szczegó-
łowo: Drogoszów, Kopice, Gracze, Sarny Pole IIa-2 oraz perspektywiczne 
– Bielice-Zbiornik. Łączne zasoby złóż niezagospodarowanych, bez zanie-
chanych (Głębocko, Sarny) wynoszą ponad 620 mln t. Udokumentowane 
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w związku z projektem budowy zbiornika retencyjnego Bielice ogromne 
złoża: Bielice-Zbiornik (352 mln t) i Drogoszów (54,9 mln t) nie są eks-
ploatowane.

Największe pod względem obszaru i zasobów perspektywiczne złoże 
piasków i żwirów Bielice-Zbiornik ma typową formę pokładową. Przerosty 
w postaci mułków lub glin występują w północno-zachodniej części złoża 
i mają miąższości 0,3-2,5 m.

Wszystkie udokumentowane złoża leżące w dolinie Nysy Kłodzkiej, 
aż po jej ujście do Odry są podobnie zbudowane. Są to złoża o prostej 
budowie geologicznej i formie pokładowej. Nadkład stanowią przeważnie 
czwartorzędowe gliny pylaste i piaszczyste oraz piaski, a w podłożu zalegają 
iły, mułki i piaski neogenu. Miąższość warstwy piaszczysto-żwirowej waha 
się od 6-7 do 13,5 m. Warstwa ta charakteryzuje się zawartością ziaren 
do 2,5 mm od 25 do 70% oraz pyłów mineralnych od 0,5 do 10%. W jej 
obrębie sporadycznie występują przerosty mułków o średniej miąższości 
0,6 m. Wszystkie złoża kruszyw naturalnych w dolinie Nysy Kłodzkiej są 
zawodnione – poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości 0,3 – 5,5 
m p.p.t.

Niektóre ze złóż (Głębocko I, Głębocko) położone są w obrębie granicy 
zewnętrznego terenu strefy ochrony pośredniej ujęć wody powierzchniowej 
i infiltracyjnej z rzeki Oława, zaopatrujących w wodę miasto Wrocław oraz 
w pobliżu obszaru chronionego krajobrazu “Bory Niemodlińskie”. Z punktu 
widzenia ochrony środowiska niektóre złoża zakwalifikowano także jako 
konfliktowe ze względu na położenie w obrębie gleb chronionych.

Wszystkie złoża w omawianej jednostce geologiczno-złożowej odzna-
czają się wysoką jakością surowca. Surowiec ten przydatny jest w budow-
nictwie do produkcji żwirów i piasków płukanych, Po odsianiu nadmiaru 
frakcji do 5,0 mm, może być stosowany do produkcji mieszanki żwirowo-

Tab. 8. Średnie parametry geologiczno-górnicze i jakościowe złóż kruszyw

Parametr Głębinów-
Zbiornik

Konradowa – 
Wyszków

Miąższość złoża w m 7,6 7,3
Grubość nadkładu w m 1,5 1,4
Stosunek N/Z 0,2 0,3
Grubość przerostów w serii złożowej w m brak 1,9
Zawartość pyłów mineralnych% 0,7 1,9
Zawartość ziaren nieforemnych i płaskich% 19,0 14,9
Zawartość ziaren słabych i zwietrzałych% 6,2 8,3
Mrozoodporność% - 8,8
Nasiąkliwość wagowa% 1,5 0,8
Punkt piaskowy (zawartość ziaren do 2,0 mm) 30,4 34,1
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-piaskowej. a także mieszanek piaskowo-żwirowych, piasków płukanych 
i niepłukanych do betonów, zapraw i wypraw.

Reasumując – jednostka geologiczno-złożowa doliny Nysy Kłodzkiej 
jest jednym z najważniejszych w Polsce obszarów złożowych dla piasków 
i żwirów. Złoża mają prostą budowę geologiczną, są zawodnione, co umoż-
liwia eksploatację spod wody. Złoża perspektywiczne zawierają ogromne 
zasoby surowca. Jedynym czynnikiem ograniczającym ich przyszłe udo-
stępnienie są kryteria środowiskowe.

Dolina Małej Panwi – piaski i żwiry rzeczne, wodnolodowcowe 
(sandrowe) i wydmowe

Podstawą jednostki geologiczno-złożowej doliny Małej Panwi i jej 
obrzeżenia na E od Opola są rozległe, plejstoceńskie pola sandrowe rozcięte 
przez równoleżnikową, szeroką dolinę tej rzeki wypełnioną osadami holo-
ceńskimi. Wodnolodowcowe osady piaszczysto-żwirowe mają miąższość 
do 40 m. Rzeczne osady piaszczysto-żwirowe zlodowacenia warty mają 
największą miąższość (około 25 m) w okolicach Zawady, Lędzin i Ozimka. 
Piaski rzeczne holocenu budują tarasy niskie w dolinie rzeki Małej Panwi. 
Piaski eoliczne tworzą pokrywy i wydmy o wysokościach do 20 m wy-
stępujące zarówno na powierzchniach sandrowych jak i niskich tarasów 
holoceńskich.

Udokumentowanych jest tu aktualnie sześć złóż piasków kwarcowych, 
cztery złoża piasków i żwirów oraz niezagospodarowane złoże piasków 
formierskich Dylaki. Największe znaczenie surowcowe mają złoża piasków 
kwarcowych pochodzenia rzecznego i eolicznego.

Jedyne uwzględnione w Bilansie (2012) w województwie opolskim 
złoża piasków kwarcowych Jełowa (eksploatowane) i Jełowa II (perspek-
tywiczne) leżą na północ od doliny Małej Panwi. Są to piaski eoliczne 
drobno – i średnioziarniste, dobrze wysortowane (zawartość ziaren do 2 
mm 99,9%), udokumentowane w obrębie wydm, licznie występujących na 
tym terenie. Pod względem mineralogicznym są to prawie czyste piaski 
kwarcowe o zawartości krzemionki od 94 do 98%. Zawierają około 2% 
Al2O3; 0,5% F2O3 i około 1% tlenków Na i K.

Miąższość złóż wynosi od 2,0 do 12 m. Wydobywany piasek wykorzy-
stywany jest do celów budowlanych oraz do produkcji cegły wapienno-
-piaskowej.

Niezagospodarowane złoże piasków formierskich Dylaki (5,4 mln t) 
położone na wschód od Jeziora Turawskiego obejmuje utwory tarasów 
akumulacyjnych i stożków napływowych, które nagromadziły się w dolinie 
rzeki Libawy. Są to gruboziarniste piaski kwarcowe o zawartości lepiszcza 
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średnio 0,74%, wykazujące dużą jednorodność. Złoże to średniej miąższości 
8,7 m posiada zatwierdzone zasoby w kat. C1.

Inne złoża piasków i żwirów są pochodzenia wodnolodowcowego 
i rzecznego. Perspektywiczne złoże Zawada leży na NE od Opola (17,7 
mln t). Udokumentowanym złożem kruszywa naturalnego tej samej genezy 
jest niezagospodarowane złoże Turawa (3,8 mln t) położone na północ od 
miejscowości Turawa.

Mimo znacznego nagromadzenia w obrębie omawianej struktury pia-
sków i żwirów różnej genezy, perspektywy występowania tego typu kopalin 
są niewielkie. Wynikają one z uwarunkowań przyrodniczych (tereny leśne, 
obszar chronionego krajobrazu) oraz ze słabego rozpoznania surowcowego.

2.2.3. uwarunkowania środowiskowe i planistyczne związane 
z zagospodarowaniem złóż perspektywicznych województwa 
opolskiego, wynik analizy przestrzennej metodą gis

Zidentyfikowane w obszarze województwa obszary o wysokim i bardzo 
wysokim stopniu konfliktowości priorytetów ochrony środowiska i stanu 
użytkowania terenu z potencjalną eksploatacją kopalin, związane są głównie 
z ustanowionymi obszarami ochrony przyrody, parkami krajobrazowymi, 
obszarami ochrony krajobrazu i obszarami Natura 2000. Miejscami na ist-
niejące obszary ochrony środowiskowej nakładają się inne ograniczenia, 
wynikające głównie z ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. 
Rejony o podwyższonym stopniu konfliktowości znajdują się w mezoregio-
nach: Obniżenie Otmuchowskie, Góry Opawskie, Równina Niemodlińska, 
Chełm, Pradolina Wrocławska, Równina Oleśnicka i Równina Opolska 
(fig. 4). Z czego najbardziej wyróżniają się garb wapieni dolomitów i wa-
pieni środkowego triasu w obrębie mezoregionu Chełm, którego granice 
prawie w całości pokrywają się z granicami Parku Krajobrazowego Góra 
św. Anny i jego otuliny, gdzie dodatkowo znajdują się obszary Natura 2000 
i liczne strefy ochrony wód podziemnych. Za kolejny wartościowy rejon, 
położony w północnej i centralnej części województwa, należy uznać prawie 
całą Równinę Opolską i graniczące z nią części Pradoliny Wrocławskiej 
i Równiny Oleśnickiej. Wysokie walory tego obszaru związane są ze znaj-
dującym się tutaj rozległym Stobrawskim Parkiem Krajobrazowym i ota-
czającymi go w szerokich granicach obszarami OCHK Lasy Stobrawsko-
Turawskie i Natura 2000 PLB020002 Grądy Odrzańskie, który obejmując 
dolinę Odry kontynuuje się w granicach województwa dolnośląskiego. 
Podwyższone wartości konfliktowości (powyżej 180 punktów) wyliczono 
również w najbardziej południowo-wschodniej części Równiny Opolskiej, 
co wynika z nałożenia obszarów ochrony krajobrazu i Natura 2000 na strefy 
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ochrony ujęć wód podziemnych, które wszystkie znajdują się w granicach 
zbiornika wód podziemnych GZWP 327 Zbiornik Lubliniec-Myszków. 
Pozostałe rejony województwa zaliczone zostały do kategorii średniego 
stopnia konfliktowości, co związane jest z przewagą rolnego użytkowania 
terenu, szczególne w części południowo-wschodniej województwa, gdzie 
często dominują gleby chronione.

W województwie opolskim znajduje się mała ilość nieeksploatowanych 
złóż perspektywicznych. Są to głównie złoża piasków kwarcowych, piasków 
i żwirów oraz jedno złoże iłów ceramiki budowlanej i jedno złoże wapieni 
i margli dla przemysłu cementowego. Wszystkie one położone są w rejonach 
o niskim i średnim stopniu konfliktowości. Oznacza to, że ograniczenia 
ich zagospodarowania mogą być związane jedynie z uwarunkowaniami 
lokalnymi.



71

2.3. województwo śląskie

W środkowej części województwa śląskiego leży zapadlisko górnoślą-
skie stanowiące basen przedgórski tektogenu waryscyjskiego wypełnione 
utworami osadowymi dewonu i karbonu. W zachodniej części województwa 
mamy do czynienia z fragmentem strefy morawsko-śląskiej zbudowanej 
głównie ze skał osadowych (flisz) karbonu dolnego. Od N i NE zapadlisko 
górnośląskie jest ograniczone przez monoklinę śląsko-krakowską zbudo-
waną z osadowych skał triasu i jury. Od południa jest ono otoczone przez 
wąskie zapadlisko przedkarpackie wypełnione osadami morskimi różnych 
pięter miocenu – grubym kompleksem iłowców i mułowców. Na utwory 
mioceńskie z kierunku południowego nasunęły się podczas ruchów alpej-
skich płaszczowiny Karpat. Na całym obszarze województwa występują 
nieciągłe pokrywy osadowych utworów kenozoicznych. Na powierzchni 
całej zachodniej i północnej części województwa dominują utwory glacjalne 
zlodowaceń środkowopolskich – stadiału odry, który sięgał na południe aż 
po podnóże Karpat. Lądolód odry oparł się o krawędź wzniesień utworzo-
nych przez wychodnie skał zapadliska górnośląskiego (Wyżyna Katowicka) 
i monokliny śląsko-krakowskiej (Garb Tarnogórski, Próg Woźnicki, Wyżyna 
Częstochowska). Na wschód od linii zasięgu stadiału odry na powierzchni 
występują płaty osadów glacjalnych zlodowaceń południowopolskich.

Województwo śląskie, dzięki złożonej budowie geologicznej, jest waż-
nym obszarem złożowym dla takich kopalin skalnych jak kamienie bloczne 
i łamane (drogowe i budowlane) (41 złóż, w tym 19 dolomitów i wapieni 
(6 eksploatowanych) oraz 22 złoża piaskowców, w tym 4 eksploatowane), 
wapienie i margle przemysłowe (32 złoża, w tym 2 eksploatowane) oraz 
– z uwagi na górnictwo węglowe – piaski podsadzkowe (18 złóż, z tego 6 
zarzuconych i 2 eksploatowane). Mniejsze znaczenie regionalne lub lokalne, 
mimo ich ilości, mają surowce ilaste ceramiki budowlanej i do produkcji 
cementu (144 złoża – 5 w eksploatacji), a także piaski i żwiry (237 złóż, 
w tym 52 zagospodarowane).

2.3.1. Kopaliny sKalne na tle budowy geologicznej

Najważniejsze w skali województwa śląskiego kopaliny skalne są 
związane z wychodniami skał platformowych monokliny śląsko-krakow-
skiej przebiegającej pasem o kierunku WNW – ESE przez środkową część 
województwa. Wychodnie te tworzą progi strukturalne ułożone kolejno od 
S ku N – triasu, środkowego i górnego, jury dolnej, środkowej i górnej.

W obrębie progów występują wychodnie wapieni i dolomitów retu oraz 
wapieni i margli warstw gogolińskich, górażdżańskich, terebratulowych, 
karchowickich, jemielnickich i tarnowickich triasu środkowego. Na znacz-



72

nych obszarach województwa, na Wyżynie Śląskiej i Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej, występują epigenetyczne dolomity kruszconośne i synge-
netyczne dolomity diploporowe. Górny trias zbudowany jest z czerwonych 
iłowców zawierających nieliczne wkładki wapieni lub brekcji wapnistej. 
Ku wschodowi na piaskach i piaskowcach żelazistych, czasem na iłach 
jury dolnej, leżą iły rudonośne jury środkowej. Wśród utworów jurajskich 
największą powierzchnię zajmują wapienie jury górnej.

Z wymienionymi kompleksami wiążą się złoża wapieni i margli przemy-
słowych, dolomitów, piaskowców i surowców ilastych ceramiki budowla-
nej. Ogółem udokumentowano w rejonie Będzina, Zawiercia, Częstochowy 
i Kłobucka 21 złóż wapieni i margli przemysłowych, w tym 10 złóż jest 
zaniechane i 2 eksploatowane oraz 16 złóż wapieni jako kamieni drogo-
wych, z tego 6 małych złóż bez znaczenia.

Południowa część województwa śląskiego leży w obrębie pasma Karpat 
Zewnętrznych obejmujących Beskid Śląski, Żywiecki, fragment Beskidu 
Wyspowego oraz Kotlinę Żywiecką i Pogórze Śląskie. Zachodnie Karpaty 
Zewnętrzne mają budowę płaszczowinową, ukształtowaną podczas oroge-
nezy alpejskiej. Z południa nasunęły się wówczas kolejno płaszczowiny 
zbudowane z fliszu karpackiego – występujących na przemian ławic zlepień-
ców, piaskowców, mułowców i iłowców oraz dodatkowo wapieni, margli 
i skał krzemionkowych (gezy, radiolaryty i rogowce).

Płaszczowinowa budowa Karpat fliszowych jest skomplikowana. 
W obrębie województwa śląskiego występują cztery jednostki tektoniczne 
(płaszczowiny). Najniższą jednostkę stanowi płaszczowina podśląska. Na 
powierzchni ukazuje się wzdłuż północnego brzegu Karpat, przed czołem 
nasunięcia płaszczowiny śląskiej oraz w oknach tektonicznych płaszczo-
winy śląskiej.

Wyższą jednostkę stanowi płaszczowina śląska, która tworzy pasma 
Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego. Lokalnie, gdzie erozja sięgnęła 
głębiej, doszło do powstania okien tektonicznych, w których spod płasz-
czowiny śląskiej można śledzić jednostkę niższą. Na wschód od Beskidu 
Śląskiego i na południe od Beskidu Małego znajduje się wielkie, podwójne 
okno tektoniczne Żywca, w którym spod płaszczowiny śląskiej ukazuje się 
płaszczowina podśląska. Na obszarze karpackim udokumentowano 22 złoża 
piaskowców, z których 6 to złoża zarzucone, a 2 – eksploatowane.

Z wychodniami utworów karbońskich na obszarze Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego nie wiążą się żadne, stanowiące dziś zaplecze su-
rowcowe złoża piaskowców.
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2.3.2. charakterystyka złóż kopalin skalnych

Zróżnicowana budowa geologiczna województwa jest bazą dla 
rozwoju górnictwa surowców skalnych. Na obszarze województwa 
śląskiego wydzielono i wstępnie scharakteryzowano złoża na 
obszarze 11 jednostek geologiczno-złożowych kopalin skalnych.

Pas wychodni utworów jury górnej – wapienie, wapienie margliste, 
margle

Wapienie jury górnej tworzą pasy wychodni o kierunku NW-SE, zgod-
nym z przebiegiem monokliny śląsko-krakowskiej między Krzepicami 
a Zawierciem i Pilicą. Surowce węglanowe występują prawie na całym tym 
obszarze. Są to wapienie od marglistych po płytowe i skaliste zaliczone do 
oksfordu. Tworzą one na omawianym obszarze pokrywę o zmiennej gru-
bości od kilkunastu do około 300 m. Znaczenie surowcowe mają wapienie 
oksfordu górnego charakteryzujące się parametrami jakościowymi, które 
czynią je przydatnymi dla przemysłu wapienniczego i cementowego.

W obrębie wychodni skał węglanowych jury górnej leży szereg ważnych 
złóż. Typowym złożem wapieni górnojurajskich jest zaniechane obecnie 
złoże Rębielice Królewskie udokumentowane w kat. C1+B, w ilości 13,8 
mln ton. Surowiec nadaje się do produkcji mączki wapiennej, kamienia 
łamanego do nawierzchni drogowych i kolejowych oraz jako wypełniacz 
do mas bitumicznych. Jego uśredniona miąższość wynosi 28,3 m, a grubość 
nadkładu – 2,7 m (N/Z 0,01). Średnie parametry jakościowe kopaliny to: 
wytrzymałość na ściskanie – 55,7 MPa, zawartość CaCO 3 – 94,2%, mak-
symalna ścieralność w bębnie Los Angeles – 47,5%.

Do złóż niezagospodarowanych należy złoże Rudniki – Rędziny udoku-
mentowane w kat. B+C1. Występujące w nim wapienie i margle przydatne 
są dla przemysłu wapienniczego i cementowego (69 mln t) Złoże leży na 
obszarze występowania gleb chronionych i ochrony ujęcia wody.

Do perspektywicznych złóż wapieni należą złoża: Miedźno o zasobach 
rzędu 69 mln ton zasobów koło Kłobucka, Mykanów (42,8 mln t), Żuraw 
koło Częstochowy (138,2 mln t) i Choroń (137,8 mln t).

Średnia miąższość tych złóż waha się od 27 do 43 m (maks. 67,7 m) 
przy grubości nadkładu 0,2 do 17 m, średni współczynnik N/Z wynosi 
0,12 – 0,15. Kopalinę użyteczną stanowią wapienie przydatne dla potrzeb 
przemysłu wapienniczego, paszowego i nawozów węglanowych i jako 
komponent mas bitumicznych. Uśrednione parametry jakościowe podane 
w procentach wynoszą: zawartość CaO – 44,8 do 53,9; MgO – 0,29 do 
1,24; SiO2 – 2,14 do 3,35; Al2O3 – 0,39; Fe2O3 – 0,14 do 0,19. Mimo faktu, 
że parametry geologiczno-górnicze złóż perspektywicznych są bardzo ko-
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rzystne, większość z nich jest położona na obszarach najwyższej ochrony 
wód podziemnych i występowania gleb wysokich klas bonitacyjnych oraz 
w bliskości terenów zabudowanych.

Rezerwowym złożem wapieni i margli udokumentowanym dla przemy-
słu cementowego są Niegowonice II (158,6 mln t). Wapienie jury górnej 
odznaczają się korzystnym składem chemicznym: zawartości CaO wahają 
się od 46,9 do 54,7%, MgO od 0,38 do 0,70%, SiO2 od 4,0 do 10,3%, Fe2O3 
od 0,37 do 1,76%, Al2O3 od 0,65 do 1,77%. Moduł krzemianowy waha się 
od 2,8 do 4,5, moduł glinowy od 0,8 do 3,4.

Obszar wychodni utworów jury górnej we wschodniej części mono-
kliny prawie w całości obejmowany jest przez Zespół Jurajskich Parków 
Krajobrazowych oraz jego strefą ochronną. Dlatego też nie przewiduje się 
przemysłowej eksploatacji surowców jak również prowadzenia dalszych 
prac poszukiwawczych i badawczych na tym terenie. Jedynym obszarem 
występowania wapieni górnojurajskich mogących być przedmiotem eksplo-
atacji są okolice Rudnik. Na terenie tego wystąpienia, wykraczającego poza 
strefę chronionego krajobrazu, eksploatowane jest złoże Rudniki – Jaskrów 
(68,9 mln t). Potencjalnie można rozpatrywać cały obszar wychodni skał 
górnojurajskich jako perspektywiczny, a po wyłączeniu stref występowania 
gleb ochronnych i uwzględnieniu kryteriów bilansowości część obszaru 
włączyć do zasobów prognostycznych.

Pas wychodni iłów jury środkowej (doggeru) – surowce ceramiki 
budowlanej

Wyspowe wychodnie utworów ilastych jury środkowej przebiegają 
pasem o zmiennej szerokości i kierunku WNW –ESE między Kłobuckiem, 
a Olkuszem. Najstarszym ogniwem jury środkowej są utwory warstw 
kościeliskich reprezentowane przez kompleks piaskowcowy zaliczany do 
aalenu i dolnej część bajosu. Warstwy kościeliskie podścielają osady ilaste 
z wkładkami rud żelaza określane jako iły rudonośne. Na iłach rudonośnych 
lokalnie występują wapienie piaszczyste lub wapienie dolomityczne kelo-
weju. W obrębie pasa wychodni utworów jury środkowej występuje szereg 
złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej. Są to w większości złoża 
małe, często zaniechane. Tylko nieliczne są eksploatowane. Takim małym 
złożem jest złoże Grodzisko o powierzchni 3,1 ha i średnio 10,6 m miąż-
szości. Grubość nadkładu wynosi średnio 0,9 m. Kopalina wykazuje dobre 
parametry jakościowe: skurczliwość wysychania – 5,6%, woda zarobowa 
względna – 16,6%, brak zawartości margla i siarczanów. Wytrzymałość 
na ściskanie waha się w granicach od 15,1 do 18,8 MPa, a nasiąkliwość 
w wyrobach od 13,6 do 15,3%. Optymalna temperatura wypału wynosi od 
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950 do 10000 C. Kopalina stosowana jest do produkcji cegły pełnej klasy 
100, dziurawki i pustaków stropowych.

W okolicach Częstochowy położonych jest 11 złóż surowców ilastych 
ceramiki budowlanej, w których surowcem są iły jurajskie, szare i szaro-
-zielone z nielicznymi sferosyderytami w stropie. Znaczniejsze zasoby 
reprezentują złoża Gnaszyn (5,5 mln m3) i Korwinów (3,5 mln m3), pozo-
stałe to złoża o małym znaczeniu ekonomicznym. W rejonie Żarek udoku-
mentowano 7 złóż iłów, ale są to złoża zaniechane lub o małych zasobach, 
z wyjątkiem perspektywicznego Żarki II (5,2 mln m3). Złoże to odznacza 
się średnią miąższością 25,6 m, a surowiec cechują następujące własności: 
skurczliwość suszenia – 7,4%, wytrzymałość na zgniatanie 247 MPa.

W obrębie występowania utworów jury środkowej wytypowano trzy ob-
szary prognostyczne i cztery perspektywiczne. Pierwszy obszar położony jest 
w rejonie miejscowości Kawodrza Górna, gdzie w niedalekim sąsiedztwie 
prowadzona jest eksploatacja iłów na potrzeby cegielni. Przeprowadzone 
badania wykazały przydatność surowca do produkcji ceramiki budowla-
nej. Drugi obszar prognostyczny i perspektywiczny wytypowano w re-
jonie miejscowości Brzeziny. Obszar spełniający wymogi prognostyczne 
wytypowano w sąsiedztwie udokumentowanych i eksploatowanych złóż 
iłowców doggeru w rejonie Blanowic. W okolicach Zawiercia leży złoże 
Niegowonice, które udokumentowane zostało poniżej złoża wapieni jury 
górnej o tej samej nazwie. Generalnie złoża surowców ceramiki budowlanej 
w omawianej jednostce geologiczno-złożowej nie są obecnie przedmiotem 
zainteresowania firm wydobywczych, z wyjątkiem eksploatowanego zloża 
Gnaszyn kolo Częstochowy.

Pas wychodni utworów jury dolnej – piaskowce, piaski, żwiry, iły
Utwory jury dolnej budują wyspowe wychodnie między Lublińcem, 

a Zawierciem. Jurę dolną reprezentują iły, mułki, piaski i żwiry warstw: 
kaliskich, olewińskich, wieluńskich i łysieckich.

Od NW ku SE w pasie tych wychodni udokumentowano szereg złóż 
piasków i żwirów. Większość z nich to złoża małe, bez znaczenia ekono-
micznego. Są to przeważnie złoża piaskowe i piaskowo-żwirowe o for-
mie  soczewowej lub pokładowej. Średnia miąższość złóż wynosi 9-15 
m. a średnia grubość nadkładu waha się od 0,5 do 1,9 m. Punkt piaskowy 
dla piasków wynosi 22-87% a zawartość pyłów mineralnych od 3 do 15%, 
a ilość ziaren słabych i zwietrzałych waha się od 2,9 do 11,4%., ilość ziaren 
słabych i zwietrzałych od 2,9 do 11,4%. Są to złoża suche. Zasoby tych złóż 
zmieniają się w granicach 0,2 – 1,2 mln t.
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Perspektywiczne jest złoże Rejon Lgota Górna (1,23 mln t) w powiecie 
myszkowskim. Jego miąższość waha się od 1,4 do 9,19 m. Zawartość ziaren 
do 2,0 mm zmienia się od 25,0 do 62,0%, a pyłów mineralnych od 1,0 
do 11,0%. Zawartość ziaren słabych i zwietrzałych zmienia się od 1,4 do 
12,0%.

Poszukiwania innych złóż piasków i żwirów jury dolnej nie przyniosły 
spodziewanych efektów.

Pas wychodni utworów triasu górnego – iłowce, mułowce, piaskowce
Utwory triasu górnego reprezentowane są przez skały należące do 

formacji z Lisowa i formacji z Woźnik. Dominującym typem skały są iły 
i iłowce czerwono-wiśniowe, miejscami szare lub oliwkowe z wkładkami 
tzw. brekcji lisowskiej i przeławiceniami wapieni (wapieni woźnickich), 
piaskowców, piasków i mułowców. Osiągają one miąższość 100-180 m. 
Płyta triasowa pocięta jest licznymi, subrównoleżnikowymi uskokami, 
rozbijającymi ją na szereg zrębów, rowów i półrowów tektonicznych.

Osady triasu górnego występują w licznych odsłonięciach od rejonu Lublińca 
po Zawiercie. Iły triasowe wydobywane są w trzech czynnych kopalniach: 
Patoka (4,35 mln m3), w Lipiu Śląskim – Lisowicach (0,8 mln m3 i i Leśna. 
Złoża te charakteryzują się korzystnymi warunkami geologiczno-górniczymi. 
Iły triasowe, o miąższości od 8 do 34 m, znajdują się pod niewielkim nadkładem 
od 1,35 do 2,9 m. Iły tego rejonu są dobrym surowcem do produkcji wyrobów 
cienkościennych, drążonych i klinkierowych. Niekiedy iły (Lipie Śląskie) posia-
dają znaczne ilości zanieczyszczeń marglistych. Powoduje to, że wykorzystanie 
ich jest ograniczone i można z nich produkować jedynie cegłę pełną.

Złoża Miasteczko Śląskie, Rybno i Miedary I zostały zaniechane. Złoża 
te zbudowane są z iłów i iłołupków triasowych o miąższości dochodzącej 
do 12,7 m. Kopalina nadawała się do produkcji cegły dziurawki.

Analiza sytuacji geologiczno-złożowej wykazuje, że z omawianą jed-
nostką geologiczno-złożową nie wiążą się obecnie potencjalne perspektywy 
złożowe w zakresie surowców ilastych ceramiki budowlanej o znaczeniu 
ponad regionalnym.

Pas wychodni utworów utworów triasu środkowego – wapienie, dolomity, 
margle.

Trias środkowy reprezentują: wapienie warstw gogolińskich (30-60 m 
miąższości), wapienie warstw gorazdeckich i terrebratulowych (około 30 
m miąższości). Powyżej zalega 60-metrowa seria dolomitów diploporo-
wych i tarnowickich oraz lokalnie seria zlepieńców dolomitycznych (2-5 m 
miąższości) piaskowców, iłowców i dolomitów marglistych (8-10 m miąż-
szości). Osady węglanowe triasu środkowego odsłaniają się na powierzchni 
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w postaci izolowanych, wyspowych wychodni między Ujazdem a Dąbrową 
Górniczą, na pozostałym obszarze przykryte są lokalnie utworami górno-
triasowymi oraz powszechnie, czwartorzędowymi. W rejonie Zawiercia 
warstwy górażdżańskie, terebratulowe i karchowickie zastąpione zostały 
przez wtórne dolomity kruszconośne. Miąższość dolomitów kruszconośnych 
w zależności od pionowego zasięgu dolomityzacji waha się od 40 do 70 m. 
Z dolomitami kruszconośnymi na tym obszarze wiąże się występowanie 
złożowych koncentracji rud cynku i ołowiu.

W obrębie wychodni skał węglanowych triasu środkowego udoku-
mentowano złoża wapieni i margli dla przemysłu cementowego, wapieni 
dla przemysłu wapienniczego oraz złoża kamieni łamanych. Złoża nieza-
gospodarowane, lecz rozpoznane szczegółowo to Góra Siewierska (23,1 
mln t) i Kamyce (27 mln t) koło Będzina oraz Sadowa Góra II (21,9 mln 
t) w Jaworznie. Zostały tu udokumentowane wapienie i margle triasu dla 
potrzeb przemysłu cementowego. Złoża te zlokalizowane są na północnym 
obrzeżeniu zagłębia górnośląskiego.

Złoże Góra Siewierska budują utwory wapienno – margliste z licznymi 
wkładkami i przerostami glin. Powierzchnia złoża wynosi 76,24 ha, a jego 
miąższość - średnio 13,93 m. Złoże Kamyce zbudowane jest z wapieni 
i margli triasowych, w niektórych partiach zdolomityzowanych. W obrębie 
złoża stwierdzono kras i liczne uskoki. Jego powierzchnia wynosi 49,9 ha, 
a średnia miąższość 25,0 m. Skały mają korzystne parametry jakościowe 
(zawierają od 29 do 53% CaO oraz od 1,01 do 1,5% MgO) i stanowią dobry 
surowiec dla przemysłu cementowego.

Wapienie dla przemysłu wapienniczego zlokalizowane są w rejonie 
Czeladzi i Sosnowca. Udokumentowano tu złoża Calcium Brynica-Czeladź 
oraz złoże Sosnowiec Środula I i II. Złoże Calcium-Brynica-Czeladź bu-
dują utwory wapienia muszlowego dolnego i górnego. Średnia miąższość 
złoża wynosi 23,2 m. Złoże występuje pod nadkładem o grubości od 0,2 
do 6,5 m. Zawartość CaO wynosi średnio 53,0%, a MgO - 1,6%. Podobne 
własności cechują złoża Sosnowiec Środula I i II zbudowane z wapieni 
wapienia muszlowego oraz margli i dolomitów retyku.

W rejonie Będzina eksploatowane jest złoże dolomitów Nowa Wioska 
(17,8 mln t). Złoże o powierzchni 37,3 ha i średniej miąższości 56,2 m 
przykrywają piaski i gliny o średniej grubości 2,5 m. Wytrzymałość skały 
na ściskanie na sucho zmienia się od 28,0 do 242,0 kg/ cm2, nasiąkliwość 
zmienia się od 0,1 do 18,0%, a gęstość waha się od 2,8 do 3,11 g/cm3.

Rezerwowe złoże dolomitów Brudzowice zlokalizowane jest na NE od 
Będzina. W złożu tym udokumentowano zasoby dolomitów triasowych, 
a także dewońskich (żywet) (36,8 mln t). Złoże występuje pod nadkładem 
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o średniej grubości 3,2 m, a jego średnia miąższość wynosi 44,37 m. Średnia 
zawartość CaO wynosi 31,4%, a MgO - 19,98%.

Kolejnym udokumentowanym miejscem występowania dolomitów tria-
sowych jest ogromne złoże kamieni drogowych i budowlanych Podwarpie 
zlokalizowane na N od Będzina. Kopalinę użyteczną stanowią tu dolomity 
diploporowe i kruszconośne zalegające pod niewielkim nadkładem – średnio 
1,6 m. Średnia miąższość złoża wynosi 41,9 m. Wytrzymałość na ściskanie 
dolomitu wynosi 101,9 MPa, nasiąkliwość 4,33%, a ścieralność w bębnie 
Devala - 7,86%. Dolomity złóż tego regionu mogą być również wykorzy-
stane do produkcji nawozów mineralnych.

Dla potrzeb drogownictwa i budownictwa oraz produkcji nawozów do-
lomitowych zostały udokumentowane także złoża Imielin Rek (16,9 mln 
t) i Imielin Północ (8 mln t), oba eksploatowane. Miąższość złóż wynosi 
od 7 do 32 m. Kopalina zawiera 34% CaO oraz od 16,5 do 19%.MgO. 
Występują tu zjawiska krasowe pogarszające jakość kopaliny. Wapienie 
warstw gogolińskich środkowego triasu udokumentowane zostały w nie-
zagospodarowanym złożu Sadowa Góra II (21,9 mln t).

Dolomity i wapienie środkowego triasu, zwłaszcza dolomity diplopo-
rowe, stanowią kopalinę skalną o znaczeniu przemysłowym i lokalnym. 
Skały te badane były pod kątem ich różnych zastosowań m.in. dla przemysłu 
wapienniczego i cementowego, dla drogownictwa i budownictwa oraz pro-
dukcji nawozów. Cały obszar wychodni górnośląskiego triasu środkowego 
stanowi ważną strukturę geologiczną surowców skalnych.

Pas wychodni utworów utworów triasu dolnego – iłowce, mułowce, 
dolomity, margle

Trias dolny wykształcony jest w postaci iłowców, zlepieńców i pia-
skowców warstw świerklanieckich (do 15 m miąższości) oraz iłowców 
marglistych z gipsem i dolomitów retu o miąższości 60-70 m. Rzadko jest 
on podstawą rozwoju górnictwa kopalin skalnych.

Złożem iłów udokumentowanym pod kątem ich wykorzystania do pro-
dukcji ceramiki budowlanej było zaniechane złoże Strzemieszyce w pobliżu 
Jaworzna. Występują w nim iły zaliczane do triasu dolnego. Ich miąższość 
nie przekracza 15 m. Generalnie utwory triasu dolnego nie stanowią zaple-
cza surowcowego w województwie śląskim.
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Wychodnie piaskowców w obrębie płaszczowiny śląskiej w Karpatach
Górnokredowe warstwy godulskie wykształcone są najczęściej jako 

piaskowce z cienkimi wkładkami łupków. Piaskowce warstw godulskich 
dolnych i środkowych mają znaczenie surowcowe. Złoża zielonkawych, 
gruboławicowych piaskowców godulskich, zlokalizowane są w w rejonie 
Cieszyna, Brennej i Żywca. Z ogólnej ilości 22 udokumentowanych dotąd 
złóż piaskowców, sześć jest zaniechanych, 4 eksploatowane i 7 eksploato-
wanych okresowo.

W pasie wychodni piaskowców dolnogodulskich o kierunku WSW – 
ENE jest umiejscowione eksploatowane złoże Obłaziec-Gahura w Wiśle 
(14,9 mln t), a także perspektywiczne złoże Jasienica-Jaworze w Jaworzu 
(14,0 mln t). Cechują się one dobrymi jak na piaskowiec parametrami: 
wytrzymałością na ściskanie odpowiednio 127 i 172 MPa, nasiąkliwością 
poniżej 1%, ścieralnością na tarczy Boehmego 0,15 i 0,18 cm, ścieralnością 
w bębnie Devala 4,2% i 2,9%, całkowitą mrozoodpornością.

Piaskowce udokumentowane są także w złożach Łodygowice 
i Straconka. Występują tam piaskowce zaliczane do środkowych i górnych 
warstw lgockich oraz do warstw dolno-godulskich. Istniejący kamieniołom 
stanowi jedno z największych odsłonięć warstw lgockich jednostki śląskiej. 
Piaskowce lgockie odznaczają się w tym złożu korzystnymi własnościami 
technicznymi: wysoką gęstością pozorną, niską porowatością, nasiąkliwo-
ścią i ścieralnością, wysoką wytrzymałością na ściskanie (920-2820 kG/cm2, 
średnio 1900 kG/cm2). Piaskowce dolnogodulskie, przeważnie gruboławico-
we i gruboziarniste, mają nieco gorsze właściwości fizyczno-mechaniczne 
(wytrzymałość na ściskanie 250-1190 kG/cm2, średnio 675 kG/cm2). Złoże, 
mimo dużych zasobów (23,8 mln t) zostało skreślone z bilansu zasobów 
kopalin ze względu na konflikty środowiskowe.

Podobnymi własnościami odznaczają się także piaskowce w dużym, 
niezagospodarowanym złożu Brenna-Leśniczówka (35,6 mln t) i w perspek-
tywicznym złożu Brenna-Beskid (17,7 mln t), a także w szeregu małych 
złóż rozmieszczonych w pasie wychodni piaskowców jednostki śląskiej 
w rejonie Cieszyna.

Wszystkie te złoża charakteryzują się podobnymi parametrami jakościo-
wymi i przydatnością kopaliny. Udział przerostów łupkowych w piaskowcach 
nie przekracza 15%, a bloczność waha się pomiędzy 11-33%. Piaskowce 
te są cenionym materiałem budowlanym, przydatnym do produkcji bloków 
i płyt, tzw. „łupanki” piaskowcowej oraz kamienia łamanego. W tym też 
kierunku wykorzystywane są piaskowce z okresowo eksploatowanych złóż: 
Głębiec, Tokarzówka, Brenna-Jarząbek i Brenna M.
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Omawiane złoża, związane z płaszczowinami Karpat Zachodnich, 
to złoża mające znaczne perspektywy zasobowe. Ze względu jednak na 
problemy środowiskowe nie stanowią one liczącej się podstawy rozwoju 
górnictwa skalnego.

Piaski i żwiry związane są z dolinami górnej Odry, Olzy oraz górnej 
Wisły i jej dopływów. 

W czasie zlodowaceń północnopolskich obszar ten leżał poza zasięgiem 
lądolodu. W tym czasie dominowała tu sedymentacja fluwialna w dolinach 
rzecznych.

Dolina górnej Odry
Rzeczne osady piaszczysto-żwirowe o miąższości około 15 m. wystę-

pują w dolinie Odry. Jej szerokość dochodzi do 7,5 km. Wewnątrz niej 
rozwinięty jest system dwóch tarasów nadzalewowych i dwóch zalewo-
wych. Tarasy nadzalewowe występują tylko na lewym brzegu doliny Odry. 
Zajmują one ponad połowę jej szerokości. Na prawym brzegu doliny Odry 
występują tarasy zalewowe, gdzie dominuje taras wyższy, zajmujący niemal 
całą szerokość doliny. Na obszarze doliny położona jest grupa złóż piasków 
i żwirów o ogromnych, udokumentowanych zasobach. Wybrane przykłady 
złóż związanych z tą jednostką geologiczno-złożową są przedstawione niżej.

Eksploatowane złoże piasków i żwirów Brzezie nad Odrą (11,9 mln t) 
położone na terenie gmin Racibórz i Lubomia udokumentowane zostało 
w kategorii B+C1+C2 na powierzchni 296,9 ha. Miąższość złoża wynosi 
średnio 7,75 m, grubość nadkładu wynosi średnio 4 m. Zawartość pyłów 
mineralnych wynosi średnio 1,14%, a punkt piaskowy 44,98%. Inne, eks-
ploatowane złoże piasków ze żwirem Racibórz Zbiornik Górny (24,6 mln t) 
zlokalizowane jest na obu brzegach Odry. Jego powierzchnia wynosi 368,0 
ha, z czego ponad 10,0 ha znajduje się w korycie Odry. Miąższość złoża jest 
zmienna od 4,0 do 16,5 m, a miąższość nadkładu waha się w granicach od 
0,4 do 7,2 m. Punkt piaskowy kopaliny wynosi 37,0%, a zawartość pyłów 
mineralnych 2,1%. Wydobywany ze złoża piasek ze żwirem wykorzysty-
wany jest w budownictwie. Po zakończenia eksploatacji wyrobisko będzie 
zalane wodą i włączone do zbiornika retencyjnego Racibórz-Zbiornik 
Górny. Eksploatowane jest także złoże Lubomia III w powiecie wodzi-
sławskim. Do złóż rezerwowych, niezagospodarowanych należą Buków IV 
(8,7 mln t) i Zabełków (9,5 mln t), a do złóż perspektywicznych – Racibórz 
II Zbiornik (21,1 mln t) udokumentowane w kategorii C2 na obszarze 335,4 
ha. Średnia miąższość złoża wynosi 7,9 m. Zawartość pyłów mineralnych 
wynosi średnio 2,2%, a punkt piaskowy 37,1%.
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Podobny typ kruszywa naturalnego występuje w perspektywicznym 
złożu piasków ze żwirem Racibórz IV Zbiornik. Ma ono powierzchnię 31,4 
ha, a miąższość 3,6-6,3 m. Punkt piaskowy kopaliny wynosi 33,7%, a za-
wartość pyłów mineralnych 6,6%. Podobnie jak inne wyrobiska pozostałe 
po eksploatacji kruszyw, zlokalizowane wzdłuż koryta Odry, wejdzie ono 
w przyszłości w obręb zbiornika retencyjnego Racibórz Zbiornik Górny.

Reasumując, piaski i żwiry doliny górnej Odry są kopaliną perspekty-
wiczną, chociaż gęsta zabudowa miejska i przemysłowa wraz z infrastruk-
turą ogranicza obszar mogący być objęty poszukiwaniem dalszych złóż. 
Wszystkie złoża kruszywa naturalnego w dolinie górnej Odry charaktery-
zują się dobrymi parametrami jakościowymi i mogą być po uszlachetnieniu 
przez sortowanie i płukanie wykorzystywane w budownictwie w postaci 
piasków i żwirów oraz mieszanek żwirowo-piaskowych.

Dolina Olzy
W obrębie doliny Olzy leży kilka złóż piasków ze żwirem. Największe 

z nich jest niezagospodarowane lecz rozpoznane szczegółowo złoże Gorzyce 
położone na tarasach Odry i Olzy (kategoria C1+B). Serię złożową stanowią 
czwartorzędowe utwory piaszczysto – żwirowe pochodzenia rzecznego 
o miąższości 3,2–7,8 m, zalegające na zerodowanym podłożu trzeciorzędo-
wym. Kruszywo może być wykorzystywane w budownictwie. Podstawowe 
parametry technologiczne kopaliny są następujące: punkt piaskowy od 25,6 
do 66,0%, zawartość pyłów mineralnych od 0,6 do 4,8%. Inne złoża są dziś 
wyrejestrowane lub zaniechane i zrekultywowane.

Dolina górnej Wisły
Jednostka geologiczno-złożowa dolina górnej Wisły obejmuje obszar 

doliny począwszy od Skoczowa w kierunku wschodnim. Rzeka płynie 
szeroką doliną wypełnioną utworami piaszczystymi, tworzącymi miejsca-
mi niewielkie wydmy. Z utworami rzecznymi doliny górnej Wisły i Soły 
związane są złoża piasków i żwirów. W dolinach rzek Soły i Białej wy-
stępują złoża żwirów, a w dolinie Wisły – piasków ze żwirem. W obrębie 
województwa śląskiego leżą tylko niektóre ze złóż związane z dolinami 
tych rzek. Pozostałe znajdują się w granicach województwa małopolskiego.

Złoża Kaniów III, Bielany II, udokumentowane zostały w kategorii C1, 
złoże Bielany-Nowa Wieś-Pole A w kategorii B+C1, złoże Kaniów w katego-
rii B+C1+C2, złoża Jawiszowice, Bielany Nowa Wieś Pole B w kategorii C2.

Przykładowe parametry geologiczne i jakościowe złóż przedstawia 
tabela 9.

Kruszywa naturalne w dolinie górnej Soły zostały udokumentowane 
w dwóch złożach: Żywiec-Tresna i Łękawica. Złoże żwiru Żywiec-Tresna 
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(16,6 mln t) ma powierzchnię 195 ha i średnią miąższość 4,6 m. Żwiry są 
gruboziarniste. Punkt piaskowy wynosi średnio 21,8%, a zawartość nadziar-
na 39,0%. Złoże zostało zaniechane ze względu na położenie w obrębie 
Jeziora Żywieckiego.

Eksploatowane złoże żwiru Łękawica ma powierzchnię 34,3 ha i średnią 
miąższość 5,0 m i nadkład o średniej grubości 0,8 m. Są to żwiry o grubym 
uziarnieniu, z nadziarnem stanowiącym 29,5% i punktem piaskowym 21,4%. 
Eksploatowane są żwiry i żwiry piaszczyste, utworzone przez otoczaki skał 
karpackich, przede wszystkim piaskowców ze zmienną domieszką piasku. 
Punkt piaskowy w złożach w południowej części doliny Soły wynosi prze-
ciętnie 17-23% i lokalnie do 31%, a w jej części północnej około 25-27%. 
Miąższość serii żwirowej jest zmienna od 1,5 do 7,2 m i wynosi średnio 
4,0-5,5 m. Lokalnie występują w niej przewarstwienia soczewkowe glin, 
mułków i iłów. W spągu złóż występują iły mioceńskie. Złoża są zawod-
nione.

Czwartorzędowe pola sandrowe GZW – piaski podsadzkowe
Na obszarze GZW, zwłaszcza w jego zachodniej części, w okolicach 

Jaworzna występują rozległe płaty piasków sandrowych zlodowacenia odry. 
Były one często poddane procesom eolicznym tworząc pola piasków prze-
wianych i wydm. W ich obrębie znajdują się złoża piasków podsadzkowych: 
eksploatowane: Bór Wschód (7 mln t) i Zachód (13,3 mln t) oraz rezerwowe 
Szczakowa Maczki (70,6 mln t).

Piaski z tych złóż są drobno – i średnioziarniste, znajdują się pod nie-
wielkim nadkładem gleb, a miąższość serii złożowej zmienia się od 1,61 
do 70,5 m, na ogół wynosi kilkanaście metrów. Piaski charakteryzują się 
zawartością ziaren o średnicy poniżej 0,1 mm w granicach od 0,9 do 6,8%. 
Ich ściśliwość przy naprężeniu 15 MPa waha się od 1,7 do 5,27%, a wodo-
przepuszczalność poniżej 0,3 cm/s.

Tab. 9. Parametry geologiczne i jakościowe złóż kruszyw doliny górnej Wisły
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Wybrane parametry 
jakościowe

Jawiszowice 28 5,8 – 9,6, 
śr. 8,08

1,1 – 4,9, 
śr. 3,28

zaw. pyłów min. 
1,0 – 15,6, śr. 3,5%, 
punkt piaskowy: 
38,1–69,6, śr.53,8%

Kaniów III 46,9 3,8 – 9,6, 
śr. 6,3

0,6 – 2,9, 
śr. 1,1

zaw. pyłów min. 0,6 
–4,3 śr. 3,0%; punkt 
piaskowy: 29,3 – 
62,6, śr. 39,6%
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2.3.3. uwarunkowania środowiskowe i planistyczne związane 
z zagospodarowaniem złóż perspektywicznych województwa 
śląskiego, wynik analizy przestrzennej metodą gis

Zidentyfikowane w granicach województwa śląskiego obszary o wy-
sokim i bardzo wysokim stopniu konfliktowości inwestycji górniczych 
w stosunku do funkcji ochrony walorów środowiska i zagospodarowania 
terenu związane są w największym stopniu z rozmieszczeniem, z ochroną 
przyrody i użytkowych wód powierzchniowych i podziemnych.

Obszary o wysokich walorach i jednocześnie bardzo wysokim stopniu 
konfliktowości zgrupowane są w dwóch rejonach, na północy i na południu 
województwa (rys. 5). W części północnej posiadają one przebieg NW-SE, 
i pokrywają się z ułożeniem jednostek fizyczno-geograficznych. Jako rejon 
konfliktowy wyróżnia się tutaj mezoregion Wyżyna Częstochowska, gdzie 
położony jest Jurajski Park Narodowy otoczony Parkiem Krajobrazowym 
Orlich Gniazd oraz obszarem chronionego krajobrazu Zespół Jurajskich 
Parków Krajobrazowych. Uzupełnieniem systemu wymienionych obsza-
rów ochrony przyrody są siedliskowe obszary Natura 2000. Dodatkowo 
w północnej części Wyżyny Częstochowskiej położone są strefy ochronne 
ujęć wód podziemnych, a jej środkowy fragment znajduje się w granicach 
zbiornika wód podziemnych GZWP 327 Zbiornik Lubliniec-Myszków.

Podwyższone wartości stopnia konfliktowości występują również 
w granicach mezoregionu Obniżenie Liswarty, gdzie znajduje się Park 
Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą oraz znaczna część wymienione-
go wyżej zbiornika GZWP. W części południowej województwa obszary 
o znaczącym stopniu konfliktowości obejmują mezoregiony Dolina Górnej 
Wisły, fragment Pogórza Śląskiego, Beskid Śląski, Beskid Żywiecki i Beskid 
Makowski. Jest to związane z występującymi tu parkami krajobrazowymi 
(Beskidu Śląskiego, Żywieckim i Beskidu Małego), na które nakładają się 
obszary Natura 2000 oraz rozległe strefy ochrony ujęć powierzchniowych 
i obszary i tereny górnicze wód podziemnych.

Natomiast obszary o wysokim stopniu konfliktowości zajmują za-
chodnią przygraniczną część województwa w granicach mezoregionów 
Równina Opolska, Kotlina Raciborska i częściowo Płaskowyż Rybnicki. 
W miejscach tych znajduje się Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich, pojedyncze rezerwaty i obszary ochrony 
krajobrazowej oraz Natura 2000. Wymienione mezoregiony znajdują się 
również w granicach trzech zbiorników wód podziemnych GZWP 327 
Zbiornik Lubliniec-Myszków, GZWP 330 Zbiornik Gliwice oraz GZWP 
346 Zbiornik Pszczyna-Żory. Za najmniej konfliktowe obszary należy uznać 
rejon Wyżyny Wieluńskiej i Wyżyny Katowickiej, która pozbawiona ogra-
niczeń środowiskowych jest jednak obszarem silnie zurbanizowanym.
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Rys 5. Rozmieszczenie złóż perspektywicznych na tle mapy wynikowej waloryzacji 
 przestrzenno-przyrodniczej obszaru województwa śląskiego, w podziale 
 na mezoregiony i powiaty (oznaczenie złóż zob. rys. 2)
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Udokumentowane w granicach województwa śląskiego nieeksploatowa-
ne złoża perspektywiczne, rozpoznane wstępnie, związane są z wystąpie-
niami piasków i żwirów, piasków kwarcowych, skał ilastych, piaskowców 
oraz dolomitów i wapieni. Większość z nich położona jest w rejonach o nis-
kim i średnim stopniu konfliktowości, z wyjątkiem złóż dolomitów i wa-
pieni  położonych  w  rejonie Wyżyny Częstochowskiej oraz piaskowców 
znajdujących  się  w  Beskidzie  Śląskim.  Lokalne ograniczenia mogą być 
związane z ochroną gleb, na przykład w stosunku do złóż piasków i żwi-
rów znajdujących się w dolinie Odry, w południowej części Kotliny Raci-
borskiej.
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2.4. województwa małopolskie i podkarpackie

2.4.1. Kopaliny sKalne na tle budowy geologicznej

Województwa małopolskie i podkarpackie z punktu widzenia budowy 
geologicznej jak i rodzajów dominujących kopalin skalnych są do siebie 
podobne. Południowa część obszaru obu województw znajduje się w cało-
ści w granicach Karpat Zewnętrznych (fliszowych) zbudowanych nieomal 
wyłącznie z piaskowcowo-łupkowych utworów kredy i paleogenu. Utwory 
fliszowe są silnie tektonicznie zaburzone, sfałdowane i pocięte uskokami 
tworząc szereg skomplikowanych struktur fałdowych i stromych spiętrzeń. 
Najważniejszy, mioceński etap fałdowania spowodował ich nasunięcie na 
siebie w formie płaszczowin.

Na przedpolu łuku fałdowo-płaszczowinowego Karpat występują skały 
zapadliska przedkarpackiego wypełnionego utworami miocenu środkowego 
i górnego. Zajmuje ono środkową i NE część województwa małopolskie-
go oraz północną część województwa podkarpackiego. Utwory miocenu 
wykazują zmienną miąższość od 200 do około 800 m. Ze skałami ilastymi 
zapadliska związane są liczne złoża kopalin ceramiki budowlanej.

W NW części województwa małopolskiego leży fragment monokliny 
krakowsko-częstochowskiej zbudowanej z utworów mezozoicznych, leżą-
cych na sfałdowanym podłożu paleozoicznym. Rozdzielone dyskordancjami 
są piętro staropaleozoiczne, znane tylko z wierceń; piętro młodopaleozoiczne 
z utworami dewonu i karbonu oraz piętro permo-mezozoiczne, obejmujące 
prawie pełny profil stratygraficzny (bez utworów kredy).

Fragment niecki Nidy zajmuje północną część obszaru województwa 
małopolskiego. Budują ją skały jurajskie, na których leżą utwory kredowe 
i lokalnie trzeciorzędowe. Oś niecki, odpowiadająca strefie największych 
miąższości osadów kredowych dochodzących do 800 m, przebiega w kie-
runku NW-SE.

Utwory czwartorzędu występują na obszarze obu województw. 
Najstarszymi utworami czwartorzędu na obszarze Karpat są należące do 
zlodowaceń południowopolskich piaski i żwiry wodnolodowcowe. Są to 
piaski, żwiry i głazy przeważnie eratyczne, tkwiące w glinach piaszczystych 
i piaskach, ich miąższość dochodzi do 20 m. Do zlodowaceń środkowo-
polskich należą mułki, gliny i żwiry rzeczne, odsłaniające się w tarasach 
rzek górskich na 15-20 m cokole skalnym. Są to żwiry i głazy o średnicach 
najczęściej do 10 cm, maksymalnie 25 cm, silnie zapiaszczone i zaglinione.

Zlodowacenia północnopolskie są reprezentowane przez lessy i gliny 
o różnej genezie. Do tych zlodowaceń należą też mułki, gliny, piaski i żwiry 
rzeczne, występujące w tarasach rzecznych. Miąższość tej serii dochodzi do 
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14 m. Najmłodszymi osadami są holoceńskie mułki, piaski i żwiry rzeczne 
budujące niskie tarasy rzeczne o wysokości do 6-8 m nad współczesnym 
korytem rzeki.

Utwory czwartorzędowe na obszarze zapadliska przedkarpackiego są 
reprezentowane przez osady plejstoceńskie zlodowacenia sanu budujące 
wysoczyzny oraz utwory plejstoceńskie i holoceńskie szerokich dolin 
rzecznych. Duże znaczenie mają też rozległe pokrywy lessowe. Utwory 
zlodowaceń południowopolskich rozprzestrzenione są na całym omawia-
nym obszarze. W spągu są to mułki piaszczyste zastoiskowe o miąższości 
do 10 m z wkładkami torfów i namułów. Powyżej, na mułkach leży cienka 
warstwa glin zwałowych, nie przekraczająca 5 metrów miąższości. Na 
glinach zwałowych lub na iłach neogeńskich występują utwory rzeczne: 
piaski, piaski ze żwirami i z przewarstwieniami mułków.

Utwory zlodowaceń środkowopolskich reprezentują tylko mułki piasz-
czysto-lessopodobne oraz piaski i żwiry rzeczne o miąższości do 10 m. 
Piaski i mułki tarasów nadzalewowych o miąższości do 10 m, powstały 
podczas zlodowaceń północnopolskich. Najmłodsze utwory plejstoceńskie 
wykształcone są jako piaski eoliczne, zajmujące znaczne powierzchnie, 
głównie w północnej części regionu. Osady holocenu są wykształcone 
głównie jako piaski humusowe, mułki, gliny, iły i namuły den dolin oraz 
miejscami torfy.

Region małopolsko-podkarpacki jest ważnym obszarem złożowym dla 
kamieni blocznych i łamanych (drogowych i budowlanych). W wojewódz-
twie małopolskim są one reprezentowane przez 102 złoża, w tym 7 złóż 
skał wulkanicznych (2 eksploatowane), 25 złóż dolomitów i wapieni – 7 
eksploatowanych oraz 70 złóż piaskowców, w tym 26 eksploatowanych). 
W województwie podkarpackim są to 43 złoża, z tego 3 złoża wapieni (1 
eksploatowane, 2 zaniechane) oraz 40 złóż piaskowców, wszystkie związane 
z obszarem Karpat (8 eksploatowanych, 13 zaniechanych). Równocześnie 
obszar obu województw, a zwłaszcza Karpaty, jest objęty licznymi formami 
ochrony środowiska, które utrudniają lub uniemożliwiają podejmowanie 
eksploatacji.

Drugim ważnym surowcem skalnym w regionie są iły ceramiki bu-
dowlanej głównie te, które związane są z wychodniami iłów zapadliska 
podkarpackiego. Wśród kopalin ilastych w województwie małopolskim 
udokumentowano 76 złóż iłów ceramiki budowlanej, z tego 11 jest eksplo-
atowanych, a 33 zaniechane, a w województwie podkarpackim 168 złóż iłów 
ceramiki budowlanej, 3 złoża iłów do produkcji cementu i 3 do produkcji 
kruszyw lekkich, z tego 43 złoża są w eksploatacji.
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Ogromną, ponadregionalną rolę odgrywają w obu województwach złoża 
piasków i żwirów, zwłaszcza związane z dolinami Wisły i jej karpackich 
dopływów. W województwie małopolskim udokumentowano łącznie 348 
złóż tych surowców, z tego 68 jest eksploatowane, w woj. podkarpackim 
– 720 złóż, z tego 244 są zagospodarowane. Dodatkowo w woj. małopol-
skim, ze względu na bliskość GZW duże jest znaczenie 10 złóż piasków 
podsadzkowych (4 eksploatowane).

Mniej istotną rolę odgrywają wapienie i margle przemysłowe: w woj. 
małopolskim jest to 10 złóż, 1 – eksploatowane, w woj. podkarpackim – 6 
złóż oraz piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej - w woj. 
podkarpackim – 9 złóż, w tym 1 eksploatowane.

2.4.2. charakterystyka złóż kopalin skalnych

Wychodnie wapieni dewonu i karbonu dolnego w obrębie wału Dębnika
Wśród kopalin skalnych budowlanych i drogowych udokumentowane 

zostały jedyne na obszarze województwa malopolskiego złoża wapieni 
dewońskich – Dębnik i Dębnik I oraz karbońskich (wizen) – Paczółtowice. 
Okresowo eksploatowane jest jedynie złoże Dębnik I o powierzchni 6,8 
ha, i średniej miąższości 38,6 m (6,5 mln t). Wapienie te charakteryzują się 
dobrymi parametrami technologicznymi, wytrzymałość na ściskanie waha 
się w granicach 57-160 MPa, średnio około 130 MPa, ścieralność na tarczy 
Boehmego 0,2-1,2 cm, średnio około 0,35 cm, mają bardzo małą nasiąkli-
wością 0,10-1,57%, średnio 0,35% i całkowitą mrozoodporność. Bloczność 
wapieni dewońskich wynosi 2,4-10,6, średnio 5,2. Charakteryzują się one 
atrakcyjną czarną barwą i fakturą, zwłaszcza po wypolerowaniu i wyeks-
ponowaniu szczątków organicznych i żyłek kalcytowych. Tzw. czarne 
„marmury” dębnickie były szeroko stosowane w budownictwie barokowym 
i zachowały się w elementach zabytków sakralnych Krakowa i innych miej-
scowości. Szczególnie pożądane są one do restauracji zabytków.

Dolomity dewońskie tzw. dolomity ze Zbrzy, udokumentowane w złożu 
Dubie na N od rowu Krzeszowic stanowią surowiec do produkcji kruszywa 
łamanego dla drogownictwa i budownictwa oraz nawozów wapniowo-ma-
gnezowo-węglanowych. Miąższość złoża waha się od 3,0-103,0 m (zasoby 
121,3 mln t). W złożu występują dolomity i margle przecinane dajkami 
trachitów i andezytów. Kopalina charakteryzuje się znacznym zróżnicowa-
niem własności np. zmienną ścieralnością na tarczy Boehmego 0,2-1,2 cm 
i w bębnie Devala 2,6-7,0%, wykazuje także duże wahania wytrzymałości 
na ściskanie w stanie powietrzno-suchym 42,5-119 MPa, po namoczeniu 
22,4-72,3 MPa, spowodowane nierównomierną dolomityzacją i lokalną 
sylifikacją skały oraz procesami hydrotermalnymi.
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Wapienie karbonu dolnego występujące w zachodnim skrzydle antykli-
ny dębnickiej, udokumentowane są w eksploatowanym złożu Czatkowice. 
Zasoby wapieni jako kamieni drogowych i budowlanych wynoszą 29,5 
mln t, jako surowca dla przemysłu wapienniczego – 145,8 mln t. Wysoka 
zawartość CaCO3 92,85-99,01% w kopalinie pozwala na wszechstronne jej 
wykorzystanie jako surowca do przemysłu hutniczego, cementowego i cu-
krowniczego. Ze względu na korzystne właściwości fizyko-mechaniczne: 
małą nasiąkliwość 0,05-2,08% i ścieralność w bębnie Devala średnio 4,1%, 
na tarczy Boehmego 0,36-1,86 cm oraz wytrzymałość na ściskanie 35-154 
MPa skała może znaleźć zastosowania także w budownictwie.

Ze względu na stosunkowo niewielką powierzchnię wychodni skał 
podłoża paleozoicznego perspektywy wykorzystania nowych złóż wapieni 
są bardzo ograniczone.

Pokrywy lawowe i tufowe, intruzje subwulkaniczne dolnego permu rejonu 
Krakowa

Do skał magmowych występujących w rejonie rowu Krzeszowic, a znaj-
dujących zastosowanie w budownictwie i drogownictwie należą: porfiry, 
melafiry, diabazy oraz tufy porfirowe.

Porfiry tworzą wystąpienia w dwóch obszarach: na północy w okolicy 
Miękini, gdzie budują pokrywę lawową o miąższości 13-27 m oraz w cen-
trum omawianego obszaru koło Zalasu, gdzie odsłaniają się jako fragment 
intruzji subwulkanicznej. Porfiry udokumentowane były w złożach: eks-
ploatowanym złożu Zalas, niezagospodarowanym Zalas I i zaniechanym 
– Miękinia Wschód. Porfiry ze złoża Zalas (120,2 mln t) i Zalas I (72,8 
mln  t) charakteryzują się korzystnymi właściwościami fizyko-mechanicz-
nymi, wytrzymałością na ściskanie średnio znacznie ponad 100 MPa, małą 
ścieralnością i całkowitą mrozoodpornością, co kwalifikuje je jako dosko-
nały surowiec do produkcji kruszyw łamanych dla budownictwa drogowego 
i kolejowego. Diabazy są surowcem uzyskiwanym w złożu Niedźwiedzia 
Góra (5,8 mln t).

Inne wystąpienia permskich skał magmowych rejonu Krakowa nie mają 
znaczenia złożowego. Z wulkanizmem dolnego permu rejonu Krakowa wią-
że się jedyne wystąpienie kopaliny skaleniowej – to żyłowy ryolit potasowy 
w rezerwowym złożu Siedlec (0,36 mln t).

Wychodnie wapieni, wapieni marglistych i margli jury górnej (malmu) 
w obrębie monokliny krakowsko-częstochowskiej

Pokładowe złoża wapieni są związane z pasem wystąpień utworów 
malmu o przebiegu NW-SE wzdłuż NE skrzydła monokliny krakowsko-
-częstochowskiej między Ogrodzieńcem a Krakowem.
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Wapienie skaliste i płytowe jury górnej stosowane jako kamień bu-
dowlany i drogowy udokumentowane są w złożach Nielepice (15,1 mln t), 
Kamień-Odwozy (8,7 mln t) i Mirów (zaniechany – 3,8 mln t) w okolicach 
Krzeszowic. Niektóre z nich ze względu na wysoką i stałą zawartość CaCO3 
mogą być wykorzystywane także w przemyśle wapienniczym, chemicznym, 
cukrowniczym.

Okresowo eksploatowane złoże Nielepice budują wapienie płytowe 
i skaliste o miąższości 3,4-71,0 m, średnio 49,5 m, występujące bezpo-
średnio pod nadkładem o grubości do 2,0 m. Wśród wapieni występują 
przerosty margli, buł krzemiennych średnicy do 15 cm oraz wypełnienia 
krasowe. Kopalina charakteryzuje się stosunkowo słabą wytrzymałością na 
ściskanie w stanie powietrzno-suchym 22-96 MPa, dużą ścieralnością na 
tarczy Boehmego 0,46-1,56 cm i w bębnie Devala 4,1-11,1%.

Złoże rezerwowe Kamień-Odwozy budują wapienie płytowe, podrzęd-
nie także skaliste o miąższości 30-51 m. Ze względu na swoje właściwości 
wykorzystywano je jako kruszywo łamane do budowy dróg, regulacji Wisły, 
a także jako nawozy rolnicze. Wapienie charakteryzuje wysoka zawartość 
CaCO3 od 80,65 do 95,0, średnio powyżej 91%, dlatego kwalifikują się jako 
surowiec dla przemysłu wapienniczego.

Na N od Krakowa wyznaczono duży obszar perspektywiczny wapieni 
skalistych górnej jury. Te grubopłytowe wapienie spełniają kryteria złóż 
kopalin dla przemysłu wapienniczego, a także przydatnych dla budownictwa 
i drogownictwa, ze względu na niewielki nadkład oraz miąższość kom-
pleksu surowcowego. Cechują się one małą nasiąkliwością 0,88-5,47%, 
na ogół średnią wytrzymałością na ściskanie w stanie powietrzno-suchym 
33,0-147,5 MPa, w większości średnią ścieralnością na tarczy Boehmego 
0,40-0,95 cm, natomiast bardzo dużą ścieralnością w bębnie Devala, 8,0-
22,8%, całkowitą mrozoodpornością oraz korzystnym wskaźnikiem emul-
gacji. Wapienie te kwalifikują się do produkcji kamieni dla budownictwa 
i drogownictwa, kruszywa łamanego do lastriko i suchych mieszanek do 
tynków szlachetnych.

Dla przemysłu wapienniczego w Młoszowej koło Trzebini udokumen-
towano niewielkie złoże wapieni triasowych i jurajskich Młoszowa.

Ze względu na ochronę środowiska obszary perspektywiczne wapie-
ni skalistych i płytowych jury górnej, ograniczono do okolic Kamienia, 
Mirowa i Tenczynka. Powszechnie eksploatowane w licznych dużych 
i małych kamieniołomach, wapienie te, o wysokiej i stałej zawartość 
CaCO3, wykorzystywane były w przemyśle wapienniczym, chemicznym, 
cukrowniczym, a także, dzięki swoim właściwościom wytrzymałościowym 
w budownictwie. Takim złożem jest Wzgórze Św. Piotra w granicach miasta 
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Krakowa. Możliwe jest tutaj pozyskiwanie niewielkich ilości surowca na 
potrzeby rewaloryzacji zabytkowych budowli krakowskich.

Karpaty. Wkładki piaskowców w utworach fliszowych związanych 
z płaszczowiną śląską

Piaskowce karpackie występują w obrębie wszystkich jednostek tekto-
nicznych Karpat Zewnętrznych. Noszą one nazwy regionalne odnoszące się 
do formacji określonego wieku i odmian facjalnych. Często różne nazwy 
są stosowane do tych samych lub bardzo podobnych piaskowców. Jako 
surowce skalne najczęściej stosowane są piaskowce lgockie, ciężkowickie, 
krośnieńskie i istebniańskie.

Warstwy lgockie (kreda dolna/górna) o miąższości 350-450 m, repre-
zentowane są przez facje piaskowcowo-łupkowe, wśród których wystepują 
3 poziomy piaskowców. Największe rozprzestrzenienie osiąga poziom środ-
kowy, są to piaskowce cienko – i średnioławicowe ze znacznym 30-50%, 
udziałem łupków. Piaskowce te są przeważnie drobnoziarniste, zwięzłe, 
o obfitym spoiwie wapnisto-krzemion kowo-ilastym. Były one dawniej 
eksploatowane w licznych łomach. Od połowy XVII koło Góry Żarek wy-
dobywano piaskowce bloczne do budowy klasztoru w Kalwarii, licznych 
kapliczek, domów mieszkalnych, a także kościoła O.O. Dominikanów 
w Krakowie.

Typowe piaskowce tego poziomu są eksploatowane w złożu Targanice 
w rejonie Wadowic (1,8 mln t). Średnie parametry jakościowe kopaliny są 
następujące: gęstość 2,65 g/cm3, gęstość pozorna 2,62 g/cm3, ścieralność  
w bębnie Devala i na tarczy Boehmego odpowiednio 4,4% i 0,18 cm, wy-
trzymałość na zgniatanie w stanie powietrzno-suchym 118 MPa. Przeciętna 
miąższość złoża wynosi 20,2 m. Piaskowce te wykorzystuje się głównie na 
potrzeby drogownictwa, w mniejszym stopniu w budownictwie. Produkuje 
się z nich tłuczeń, grys i kliniec.

Inne, ważniejsze eksploatowane złoża piaskowców w obrębie płaszczo-
winy śląskiej to Barwałd (36,3 mln t), Bysina (1,1 mln t), Górka Mucharz 
(4,4 mln t) i Skawce (5,7 mln t) w województwie małopolskim, w rejonie 
Wadowic oraz dalej ku E – Hucznice (6,4 mln t), Lipowice II-1 (53,5mln 
t) i kilka małych złóż w województwie podkarpackim w okolicach Krosna. 
Ich parametry geologiczno-górnicze są podobne. Są to przeważnie kamie-
niołomy stokowe lub stokowo-wgłębne, a średnia miąższość złóż wynosi 
od 25 do 70 m, eksploatację utrudniają zmienne nachylenie uławicenia 
w granicach 40–700 oraz udział łupków wahający się od 12 do 35%. Także 
parametry jakościowe są podobne do wymienionych: porowatość zmienia 
się granicach 5,5 do 8,25%, nasiąkliwość – 0,5 – 3,8%, ścieralność w bębnie 
Devala – 5 – 9,5%, na tarczy Boehmego – 0,5 do 1,03 cm, wytrzymałość 
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na ściskanie jest zmienna w granicach 99 – 132 MPa. Łącznie zasoby 
geologiczne eksploatowanych złóż piaskowców występujących w obrębie 
płaszczowiny śląskiej wynoszą ponad 300 mln t.

Niezagospodarowane złoże piaskowców ciężkowickich (paleogen) 
Kurów koło Suchej Beskidzkiej (17,8 mln t) zbudowane jest z piaskowców 
o średnim i grubym uławiceniu. Sa to piaskowce drobno – i średnioziarniste 
barwy zielono-szarej, o spoiwie krzemionkowym oraz ilasto-krzemionko-
wym. Udział łupków sięga nawet 50% w peryferyjnych partiach złoża. 
Przeciętna miąższość złoża wynosi 48 m. Średnie parametry piaskowca są 
następujące: gęstość 2,69 g/cm3, porowatość 5,67%, ścieralność na bębnie 
Devala i tarczy Boehmego odpowiednio 7% i 0,45 cm, wytrzymałość na 
ściskanie 112,4 MPa oraz całkowita mrozoodporność. Taka jakość kopaliny 
pozwala na wykorzystanie jej do produkcji kamieni łamanych klasy I i II 
oraz kruszywa łamanego dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego.

Inne, liczące się złoża perspektywiczne, udokumentowane w katego-
rii C2, to w województwie małopolskim złoża Pawlikówka (30,1 mln t), 
Sikorowiec (13,5 mln t), Toporzysko-Działy (32,8), Toporzysko-Głaza 
(24,8) i Harbutowice (47,9), a w województwie podkarpackim: Iwla (22,6), 
Szczawne-Kulaszna (2,4) Otryt (83,3). Udokumentowane w nich są głównie 
piaskowce warstw krosnieńskich i istebniańskich.

Warstwy istebniańskie (kreda górna-paleocen) to piaskowce zlepień-
cowate, słabo zwięzłe, przedzielone wkładkami łupków marglisto-ila-
stych. Perspektywy skał zwięzłych jako kamienia budowlanego wiążą się 
z piaskowcami istebniańskimi, występującymi pomiędzy miejscowościami 
Melsztyn i Zawada Lanckorońska. Wykorzystywano je w budownictwie 
mieszkalnym i gospodarskim, a także do regulacji rzeki i budowy zapory 
w Czchowie. Piaskowce istebniańskie tego obszaru mają stosunkowo dużą 
nasiąkliwość 3-5% i małą wytrzymałość na ściskanie 20-40 MPa, z tych 
względów mogą mieć zastosowanie tylko jako kamień łamany w budownic-
twie, natomiast nie nadają się dla drogownictwa. Gruboławicowe odmiany 
tych piaskowców mogą znaleźć zastosowanie jako materiał rzeźbiarski 
i dekoracyjny.

Także na obszarze województwa podkarpackiego piaskowce karpackie 
różnych poziomów płaszczowiny śląskiej są od stuleci stosowane jako 
materiał użytkowy, stanowiąc ważną bazę kamieni blocznych i łamanych 
w Polsce południowo-wschodniej. O ich zastosowaniu decydują własności 
petrograficzne i technologiczne, grubość ławic, bloczność i łatwość obróbki. 
Złoża są tu skoncentrowane w obrębie wschodniej części płaszczowiny 
śląskiej w Beskidach Wschodnich.
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Piaskowce cergowskie (krośnieńskie) są eksploatowane w złożu 
Lipowica II-1 (53,5 mln t), występują także w niezagospodarowanych zło-
żach Wysoczany I (3,7 mln t) koło Sanoka oraz Iwla (22,6 mln t) koło Krosna 
i Szczawne-Kulaszne (2,4 mln t) koło Sanoka. Są one wyraźnie uławicone, 
przewarstwienia łupkowe stanowią do 12%. Piaskowce te są twarde, zbite, 
o spoiwie węglanowo-ilastym. Charakteryzują się gęstością 2,6 Mg/m3, 
współczynnikiem emulgacji – 0,33-0,39 (średnio 0,36), porowatością 0,91-
8,25% (średnio 3,04%), nasiąkliwością 0,45-2,68% (średnio 1,25%), dużym 
zróżnicowaniem wytrzymałości na ściskanie w stanie powietrzno-suchym 
od 44,6 MPa do 132,9 MPa (średnio 92 MPa), ścieralnością w bębnie Los 
Angeles 20-36,5%.

Obszary perspektywiczne dla piaskowców cergowskich wyznaczono 
w pasie ich wychodni od Nowego Żmigrodu na zachodzie, aż po Górę 
Cergową na wschodzie. Piaskowce objęte obszarami perspektywiczny-
mi mają parametry jakościowe zbliżone do kopaliny udokumentowanej 
w ww. złożach. Piaskowce te mogą służyć do produkcji kruszywa łamanego 
dla budownictwa i drogownictwa.

W Bieszczadach Zachodnich istnieją perspektywy surowcowe dla ka-
mieni drogowych i budowlanych. Wydzielono tu (Peszat, Buczek-Pułka, 
1994) dwa duże obszary perspektywiczne piaskowców obrębie warstw 
krośnieńskich jednostki śląskiej. Perspektywy surowcowe dla kamie-
ni blocznych i łamanych kontynuują się ku SE w rejon Leska. Realne 
możliwości wykorzystania kopalin skalnych są ograniczone wymogami 
ochrony środowiska, tj. położeniem w obrębie Ciśniańsko–Wetlińskiego 
i Jaśliskiego Parku Krajobrazowego jak również obszarów chronionego 
krajobrazu: Wschodniobeskidzkiego i Beskidu Niskiego, a dalej ku E Parku 
Krajobrazowego Doliny Sanu.

Karpaty. Piaskowce magurskie, ciężkowickie i krośnieńskie utworów 
fliszowych związanych z płaszczowiną magurską

Płaszczowina magurska przebiega na terenie Polski od Suchej 
Beskidzkiej na zachodzie po Przełęcz Dukielską na wschodzie. W jej obrę-
bie występują złożowo ważne piaskowce karpackie reprezentowane przez 
eoceńskie piaskowce magurskie i cięzkowickie oraz oligoceńskie piaskowce 
krośnieńskie.

Typowe piaskowce magurskie są eksploatowane w rejonie Jordanowa 
w województwie małopolskim w złożu Tenczyn Górny (9 mln t). Złoże cha-
rakteryzuje się dużą miąższością, a piaskowce odznaczają się korzystnymi 
właściwościami, a zwłaszcza dobrą blocznością. W przeszłości w okolicy 
czynnych było wiele lokalnych łomów bazujących na piaskowcach magur-
skich.
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W okolicach Nowego Sącza jest zlokalizowane eksploatowane złoże 
piaskowca Klęczany zaliczane do największych złóż piaskowców w polskiej 
części Karpat fliszowych (zasoby 41,6 mln t). Kopalinę stanowią tu pia-
skowce cergowskie. Największe znaczenie złożowe mają piaskowce bardzo 
grubo – i gruboławicowe stanowiące ponad 90% miąższości, w tym udział 
ławic o miąższości ponad 0,5 m – około 45%. Ławicom cieńszym towarzyszą 
zwykle łupki (2,5-4%). Własności fizyko-mechaniczne piaskowców kwali-
fikują je nadal do jednych z najlepszych surowców do produkcji kruszyw 
budowlanych i drogowych, mimo że w czasie prawie 90-letniej eksploatacji 
parametry jakościowe kopaliny uległy pogorszeniu. Eksploatowane pia-
skowce charakteryzują się: średnią (83,5 MPa) wytrzymałością na ściskanie 
na sucho, małą nasiąkliwością (0,70%), małą ścieralnością w bębnie Devala 
(3,7%), całkowitą mrozoodpornością po 25 cyklach, całkowitą przyczep-
nością do bituminów, niskim współczynnikiem emulgacji. Średnia gęstość 
pozorna 2,66 g/cm3 kwalifikuje te piaskowce do bardzo ciężkich, co jest 
cechą korzystną w budownictwie kolejowym.

Inne czynne złoża tego typu to Dąbrowa (1,6 mln t), Męcina (16,5 
mln t) na S od Gorlic, Osielec w rejonie Rabki (62,6 mln t – największe 
złoże piaskowców magurskich). Na południe od Rabki leży czynne złoże 
Klikuszowa udokumentowane w kategoriach C1, a złoże Wierchomla (30,7 
mln t) koło Nowego Sącza.

Najważniejsze zloża niezagospodarowane, lecz rozpoznane w kategorii 
C2 to Klimkówka (3,5 mln t) i Bednarka (3,4) koło Gorlic, Dział (41,1 mln t) 
koło Nowego Targu. W kategorii C2 piaskowce magurskie udokumentowano 
również w innych złożach: Toporzysko-Działy (32,8 mln t), Toporzysko-
Głaza (24,8 mln t), Bąkowiec (13,7 mln t), Królowa Górna (43,7) i Kurów 
(17,8). Zasadnicze własności techniczne piaskowców magurskich przed-
stawia tabela 10.

Kopalina ze wspomnianych złóż posiada korzystne parametry fizyczno-
-techniczne i może być wykorzystywana w szerokim zakresie do produkcji 
kamienia łamanego i łupanego, kształtek budowlanych, bloków, formaków 
i płyt surowych, kamienia do celów budowlanych i drogowych, płyt okła-
dzinowych łupanych oraz kruszywa do betonów.

Piaskowce magurskie występujące w różnych złożach mają zmienne 
własności fizyczne: wytrzymałość na ściskanie zmienia się w granicach 
56,1 MPa do 124 MPa, a porowatość od 3 do 26%. Udokumentowane zło-
ża stanowią fragmenty kompleksu piaskowcowego, w których występują 
przede wszystkim piaskowce gruboławicowe, a udział przerostów łupko-
wych wynosi poniżej 20%. Możliwości ich wykorzystania są ograniczone 
przez znaczny udział przerostów łupkowych oraz piaskowców utworzonych 
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z osadów spływów i osuwisk podmorskich o złych parametrach fizycznych. 
Warunki geologiczno-górnicze eksploatacji piaskowców magurskich są na 
ogół bardzo korzystne.

Jako perspektywiczny uznano obszar wychodni piaskowców magur-
skich obejmujący południowo-wschodnie krańce Gorców, oraz wzniesienia 
Beskidu Orawsko-Podhalańskiego.

Wkładki piaskowców związane z płaszczowiną dukielską (strefą fałdów 
dukielskich)

Płaszczownia dukielska (strefa fałdów dukielskich) leży wzdłuż granicy 
polsko-słowackiej między Duklą a Wołosatym w województwie podkarpac-
kim. Znaczenie złożowe mają tu piaskowce cergowskie. Leżą tu obecnie 
udokumentowane w kat. C2, lecz nieeksploatowane złoża piaskowców 
Moszczaniec (21,8 mln t) i Krymeniec (15,8 mln t). Złoża te związane są 
z piaskowcami występującymi w postaci soczew w obrębie warstw me-
nilitowych. Średnia miąższość serii złożowej wynosi około 50 do 75 m. 
Piaskowce są grubo – i średnioławicowe, a udział przerostów łupkowych 
waha się od 10 do 30%. Parametry jakościowe są zbliżone: nasiąkliwość 
0,41-3,87%, mrozoodporność 17,0-25,0 cykli, wytrzymałość na ściskanie 
średnio w (MPa) – na sucho 81, na mokro 61, a po zamrożeniu 44, ścieral-
ność na tarczy Böhmego – średnio 0,6 cm. Surowiec może być przydatny 
dla budownictwa i drogownictwa, w tym do produkcji betonów.

Ewentualne udostępnienie tych złóż jest mało prawdopodobne z uwagi 
na ograniczenia środowiskowe.

Tab. 10. Zestawienie własności piaskowców magurskich z wybranych złóż

Nazwa złoża
Gęstość

g/cm3

(od-do; śr.)

Nasiąkli-
wość 

wag.% 
(od-do; śr.)

Wytrz. na 
ściskanie 
w stanie 
suchym

MPa
(od-do; śr.)

Ścieralność

na tarczy 
Boehmego

cm
(od-do; śr.)

w bębnie 
Devala

%
(od-do; 

śr.)

Klikuszowa 2,6-2,8;
2,7

0,9-3,2;
1,6

34,0-88,7; 
67,4

0,24-0,95; 
0,54

1,2-23,0;
5,9

Toporzysko 
– Działy

2,6-2,7;
2,66

0,52-4,73;
3,11

65,6-136,0;
98,0

0,43-1,58; 
0,7

5,7-8,9;
7,5

Toporzysko 
– Głaza

2,65-2,69; 
2,67

0,69-4,14;
2,67

68,0-147,0; 
103,9

0,46-1,27; 
0,76

3,7-9,2;
5,6

Sieniawa 2,66-2,7; 
2,69

0,34-1,91;
1,25

64,5-116,4; 
85,6

0,26-0,6; 
0,33

2,6-6,24;
5,4

Osielec 2,63 0,4-3,6 73,0 –174,0 b.d. 2,4-8,3

Osielec II 2,62 1,66 63,2-87,2 0,34 3,2
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Reasumując, złoża piaskowców związane z płaszczowinami Karpat 
Zewnętrznych odznaczają się dobrymi parametrami geologiczno-górniczymi 
i fizyczno-technicznymi. Mają one także ogromne perspektywy zasobowe. 
Największe rozprzestrzenienie mają piaskowce magurskie, ich wychodnie 
zaliczone są do stref o wysokiej i najwyższej perspektywiczności. Na obsza-
rach ich występowania istniało wiele okresowo wykorzystywanych punktów 
eksploatacyjnych, z których pozyskiwano bardzo dobrej jakości bloczny 
kamień budowlany. Piaskowcami o znaczeniu użytkowym są też piaskowce 
krośnieńskie stanowiące najmłodsze ogniwo fliszu karpackiego. Dzięki do-
brym parametrom jakościowym, ciekawej kolorystyce i gruboławicowemu 
wykształceniu stanowią dobry surowiec budowlany i kamień łamany.

Wkładki iłów, iłołupków i iłowców w skałach fliszu karpackiego
Surowce ilaste związane z fliszem karpackim są udokumentowane 

w zaniechanych złożach Lipnica Murowana i Lipnica Murowana I na S 
od Brzeska. Iły i iłołupki eoceńskie, budujące złoża udokumentowane 
zostały z przeznaczeniem do produkcji cegły pełnej 75 i 100, dziurawki 
i sączków. Na W od Gorlic znajduje się duże, niezagospodarowane złoże 
perspektywiczne Mszanka (4 mln m3). Główną kopaliną są w nim iły i iło-
łupki paleogenu, o miąższości 14-28 m (średnio 22,61 m), które znajdują 
się pod warstwą czwartorzędowych glin zwietrzelinowych o miąższości 
średnio 2,6 m stanowiących kopalinę towarzyszącą. Parametry jakościowe 
kopaliny są następujące: woda zarobowa – średnio 18,9%; skurczliwość 
suszenia – średnio 8,7%; a tworzywa ceramicznego po wypaleniu w tem-
peraturze 950-1050o C: nasiąkliwość – 13,7% (gliny) i 17,26% (iły); wy-
trzymałość na ściskanie od 18,7 MPa (gliny) do 27,6 MPa (iły). Kopalina 
nadaje się do produkcji cegły pełnej, a częściowo również do produkcji 
wyrobów drążonych i cienkościennych. Wartościowe złoża kopalin ilastych  
Gorlice 3 i Gorlice 4 związane z występowaniem na niewielkich głębo-
kościach łupków paleogeńskich i kredowych, o dobrych własnościach 
ceramicznych, zostały zaniechane.

Z utworami ilastymi Karpat Zewnętrznych nie wiążą się znaczące per-
spektywy złożowe.

Wychodnie skał ilastych w obrębie zapadliska przedkarpackiego
Złoża surowców ceramicznych związane z utworami ilastymi zapadliska 

przedkarpackiego występują w NE i środkowej części województwa mało-
polskiego oraz w północnej części woj. podkarpackiego. Są to przeważnie 
bentonity i iły bentonitowe tworzące cienkie przewarstwienia w piaszczy-
sto-węglanowo – marglistych osadach badenu i ilastych osadach sarmatu. 
Iły krakowieckie, z uwagi na stosunkowo małą zmienność litologiczną oraz 



97

dobre właściwości technologiczne, są wartościowym surowcem ceramiki 
budowlanej. W województwie małopolskim spośród 13 liczących się złóż 
2 są eksploatowane (oraz małe złoże Łukowa I), 3 rezerwowe (kat. C1) i 7 
perspektywicznych (kat. C2).

Eksploatowane dziś złoża Krzyż i Łukowa I leżą w rejonie Tarnowa, 
gdzie złoża kopalin ilastych ceramiki budowlanej wiążą się głównie z płytko 
leżącym kompleksem iłów krakowieckich. Także złoża niezagospodarowane 
Włosienice (3,3 mln m3) i Łukowa (7,6 mln m3) obejmują górną część kilku-
set metrowego kompleksu iłów krakowieckich. Złoża, o miąższości średnio 
15,3-25,2 m, występują pod nadkładem nie większym niż 2,5 m, przecięt-
nie 0,5-2,0 m. Kopalinę stanowią iły illitowe, o niskiej zawartości marglu 
i domieszek gruboziarnistych, charakteryzujące się dobrymi parametrami 
jakościowymi: wodą zarobową 21,4-36,4%, skurczliwością wysychania 
w granicach 5,8-11,0%. Właściwości tworzywa po wypale w temperaturze 
900-980°C są następujące: nasiąkliwość 14,7-21,3%, przeciętnie 16-17%, 
wytrzymałość waha się od kilku do około 53 MPa, średnio wynosi >15 MPa. 
Iły kwalifikują się do wyrobów ceramiki budowlanej – grubościennych, 
drążonych i cienkościennych, z możliwością produkcji nawet wyrobów 
dachowych oraz porowatych wyrobów drążonych i cienkościennych.

Dalej ku E, w pobliżu granicy województwa małopolskiego leży eks-
ploatowane złoże Wola Rzędzińska (29 mln m3). Kopalina posiada wysoką 
plastyczność i dobre właściwości formiercze. Iły kwalifikują się do produk-
cji wyrobów drążonych i porowatych cienkościennych oprócz dachowych. 
W rejonie Niepołomic, na E od Krakowa, leży okresowo eksploatowane 
złoże Zesławice związane z kompleksem ilastym warstw skawińskich 
o średniej miąższości 20,6 m, złożony z iłów plastycznych, przechodzących 
w iłowce.

Złoża niezagospodarowane związane z mioceńskimi iłami zapadliska 
przedkarpackiego to Chocznia (2,47 mln m3) koło Wadowic, Chodenice 
(3,8 mln) w okolicach Bochni i Jasień obszar I (1,0 mln m3) koło Brzeska.

Duże złoża niezagospodarowane (perspektywiczne) to Krzęcin (6,1 mln 
m3) koło Krakowa, Brzezia (2,8 mln m3) koło Wieliczki, Rzezawa (10,1 
mln m3) i Stradomska II (3,98 mln m3) koło Bochni oraz Łukawa (7,6 mln 
m3) koło Tarnowa.

Ich miąższość waha się granicach 15 – 45 m przy grubości nadkładu 0,5 
do 1,5 m. Złoża budują iły, na ogół illitowe, zawierające niewielkie ilości 
domieszek gruboziarnistych i margla, którego udział wynosi średnio 0,03%. 
Charakteryzują się one skurczliwością wysychania 5,8–10,2%, przeciętnie 
7,5-8,5%, optymalną temperaturą wypalania 950oC, nasiąkliwością w gra-
nicach 5,55– 2,88%, wytrzymałością na ściskanie 11,1–31,7 MPa, średnio 
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23,4 MPa oraz prawie całkowitą mrozoodpornością. Kwalifikują się do pro-
dukcji wyrobów grubościennych, częściowo drążonych i cienkościennych.

Podobne pod względem parametrów i własności leżą także w wojewódz-
twie podkarpackim. W rejonie Tarnobrzegu i Kolbuszowej eksploatowane 
są 4 znaczące złoża: Chmielów (1,37 mln m3), Hadykówka (7,2 mln m3), 
Harasinki (5,0 mln m3) i Kolbuszowa-Kupno (12,4 mln m3). Istnieje tu 
również 7 złóż niezagospodarowanych lecz rozpoznanych w kat. C1 zloka-
lizowanych w tych samych okolicach, a także w rejonie Rzeszowa, Mielca 
i Przeworska. Złóż udokumentowanych w kat. C2  związanych z omawianym 
kompleksem skalnym jest 8, o łącznych zasobach (53,5 mln m3).

Reasumując iły związane z zapadliskiem przedkarpackim są warto-
ściowym surowcem ceramiki budowlanej i stanowią wystarczającą pod 
względem zasobowym bazę dalszego rozwoju tego typu górnictwa.

Płat utworów wodnolodowcowych Pustyni Błędowskiej
W północno-zachodniej części woj. małopolskiego występują piaski 

wodnolodowcowe zlodowaceń środkowopolskich, spełniające wyma-
gania dla piasków podsadzkowych, wykorzystywanych w górnictwie. 
Udokumentowane zostały w złożach: eksploatowanym Pustynia Błędowska 
Blok IV o zasobach 244,3 mln m3 i powierzchni 1082,4 ha, przy śred-
niej miąższość 28,3 m, w niezagospodarowanych złożach rezerwowych: 
Pustynia Błędowska Blok III o powierzchni 1379,5 ha, i średniej miąższości 
20,8 m i Szczakowa-Bukowno o powierzchni 162,7 ha, średniej miąższości 
27,0 m. Nadkład, na ogół stanowią tylko gleby, rzadziej torfy i piaski zagli-
nione. Piaski tego rejonu charakteryzują się niewielką zawartością ziaren 
<0,1 mm średnio około 5%, pyłów blisko 1%, związków siarki poniżej 
0,1%. Posiadają one korzystne parametry dla materiałów podsadzkowych: 
wodoprzepuszczalność >0,007 cm/s i ściśliwość przy ciśnieniu 15 MPa < 
5%. Pozostały obszar Pustyni Błędowskiej został zaniechany.

Piaski i żwiry doliny Wisły
Ważną jednostką geologiczno-złożową jest dolina Wisły. Za perspek-

tywiczny do pozyskania piasków i żwirów można uznać cały obszar doliny 
w jej granicach morfologicznych od Oświęcimia aż po ujście Sanu do 
Wisły. Występujące na tym obszarze surowiec ma średnią miąższość 8-11 
m, lokalnie do 15 m i charakteryzuje się dwuwarstwową budową: górną 
– piaszczystą i dolną – piaszczysto-żwirową. Całość przykryta jest nadkła-
dem o średniej miąższości 0-1,0 m zbudowanym z glin, glin piaszczystych 
i namułów. Złoża są zawodnione lub częściowo zawodnione, o ile występują 
na tarasach nadzalewowych.
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Piaski i żwiry eksploatowane są aktualnie wzdłuż doliny w dużych 
złożach: Bór Zagórze (9,7 mln t), Wola Batorska (14,5 mln t) i Jagniówka 
III (9,2 mln t), a także w licznych zlożach o zasobach znacznie mniejszych 
niż 10 mln t. Liczne są złoża niezagospodarowane, z których najważniejsze 
są Łączany w rejonie Kalwarii Zebrzydowskiej (17,3 mln t) i Kłokoczyn 
(12,5 mln t) koło Krakowa. Liczne są też złoża perspektywiczne, udoku-
mentowane w kat. C2, najważniejsze z nich to Rozkochów (35,4 mln t) na 
E od Oświęcimia, Czernichówek (5,9) koło Krakowa, Brzegi (14,4 mln t) 
na E od Krakowa i wiele innych o mniejszych zasobach.

Przykładowe złoże Łączany udokumentowane jest w kategorii C1 na 
obszarze około 104 ha. Seria złożowa w części górnej piaszczysta, w części 
dolnej piaszczysto-żwirowa o miąższości 6,0-11,2 m, średnio 9,3 m, zalega 
pod nadkładem glin o grubości do 3,3 m. Złoże jest częściowo zawodnione.

Osady rzeczne Wisły w tych i innych złożach charakteryzują się średnim 
punktem piaskowym 59,0% i zawartością pyłów średnio 2,8%. Kopalina 
o wytrzymałości na zgniatanie w granicach 10,4-11,8 MPa, nasiąkliwości 
średnio 2,9% i mrozoodporności 2,2% ubytku nadaje się do produkcji żwi-
rów jedno – i wielofrakcyjnych oraz piasków klasyfikowanych, mieszanek 
grubych i drobnych, a także pospółek. Natomiast osady piaszczyste kwali-
fikują się do produkcji piasków do zapraw budowlanych.

Pozostałe złoża kruszywa naturalnego związane są z prawobrzeżnym 
wyższym tarasem zalewowym Wisły. Seria złożowa występuje tu pod nad-
kładem glin piaszczystych i pyłów nie większym niż 4,0 m, w poszczegól-
nych złożach średni nadkład wynosi 1,3-2,5 m. Złoża: Wola Batorska, Wola 
Batorska-Tarnówka, Wola Batorska – Grabina, Wola Batorska – Wilkowiec, 
Dziewin i Chobot-Polana buduje seria piaszczysto-żwirowa o miąższości 
średnio 1,9-8,4 m. Kopalina w wymienionych złożach charakteryzuje się 
średnim punktem piaskowym 52,0-69,7, zawartością ziaren > 4mm średnio 
25,2-33,0%, pyłów średnio 0,5-2,8%. Właściwości kopaliny z tych złóż: 
wytrzymałość na zgniatanie średnio 14,9-32,3 MPa, nasiąkliwość średnio 
2,0-3,1% i mrozoodporność 2,0-5,1% ubytku masy, pozwalają na stosowa-
nie jej jako surowca dla budownictwa i drogownictwa.

Złoża kruszywa naturalnego są złożami pospolitymi, występującymi 
powszechnie i łatwo dostępnymi. Ograniczenia w ich eksploatacji wynikają 
z przyczyn środowiskowych takich jak ochrony gleb i krajobrazu, ale także 
stopnia zagospodarowania terenu.

Liczne złoża piasków i żwirów występują w obrębie Równiny Radłowskiej 
w widłach prawstronnych dopływów Wisły – Raby i Dunajca. Obecnie 
znajduje się tu 12 złóż kruszywa naturalnego, z których 4 są eksploatowane: 
Borzęcin Wielka Droga, Borzęcin Wielka Droga II, Jagniówka III i Dołęga 
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Zbrody, a 3 perspektywiczne (w kat. C2): Czarnawa – 15,7 mln t, Maśliska 
(8,8 mln t) oraz Niwy (15,9 mln t). Złoża piasków i żwirów są osadami 
rzecznymi zlodowaceń pół nocnopolskich, charakteryzują się podobnymi 
parametrami geologicznymi i jakościowymi. Miąższość złóż w poszcze-
gólnych obszarach udokumentowanych, waha się średnio od 3,7 do 8,1 m, 
przy grubości nadkładu średnio 0,3-1,9 m. Charakterystyczną cechą piasków 
i żwirów, budujących złoża jest na ogół niska zawartość pyłów średnio 
1,2-7,6%, brak zanieczyszczeń obcych i organicznych i śladowa zawartość 
siarki. Punkt piaskowy kruszywa wynosi średnio od 57,8% do 82,0%, śred-
nia zawartość ziarnowej frakcji powyżej 4 mm waha się w przedziale 32,8-
47,4%. Kruszywo w poszczególnych złożach cechują średnie parametry: 
gęstość nasypowa w stanie luźnym 1,25-1,79 T/m3, w stanie zagęszczonym  
1,45-2,08 T/m3, nasiąkliwość 1.4-3.3%, wytrzymałość na zgniatanie po-
szczególnych frakcji kruszywa 12,4-13,5 MPa, mrozoodporność po 25 
cyklach od 3,4 do 7,5%. Kopalina kwalifikuje się do produkcji kruszywa do 
betonów oraz dla budownictwa i drogownictwa. Jak z tego wynika Równina 
Redłowska jest ważnym obszarem surowcowym dla piasków i żwirów 
rzecznych.

Piaski i żwiry doliny Skawy
Występują tu piaski i żwiry rzeczne, których głównym składnikiem są 

piaskowce fliszu karpackiego, podrzędnie obserwuje się okruchy łupków 
oraz niewielkie domieszki kwarcu. Miąższość osadów żwirowych wynosi 
zazwyczaj 6-8 m. Obszar dorzecza Skawy zbudowany jest między innymi 
z piaskowców lgockich i godulskich, tak więc jakość występującego tutaj 
kruszywa naturalnego jest stosunkowo dobra.

W dolinie Skawy zlokalizowane jest niezagospodarowane (perspekty-
wiczne) złoże Jaroszowice (4,8 mln t) położone na południe od Wadowic. 
Serię złożową tworzą częściowo zawodnione żwiry i piaski o miąższości 
1,6-8,0 m. pod nadkładem o średniej miąższości 0,6 m.

Tarasy rzeczne w dolinie Raby
Złoża piasków i żwirów związane są z tarasami rzeki Raby. 

Udokumentowano tu łącznie 20 złóż piasków i żwirów, choć tylko złoża zło-
ża Winiary I, Zagaje-Wschód, Nieznanowice-Wieniec, Damienice-Zakole 
Raby, i Pierzchów-Wieniec mają znaczenie ponad lokalne. Eksploatacji 
podlegają 3 pierwsze. Złoża te charakteryzują się podobnymi parametrami 
geologicznymi i jakościowymi. Miąższość kopaliny w poszczególnych ob-
szarach udokumentowanych waha się średnio od 3,3 do 6,5 m, przy grubości 
nadkładu średnio 0,2-2,5 m. Charakterystyczną cechą występujących w tym 
rejonie piasków i żwirów jest na ogół niska zawartość pyłów średnio dla 



101

złóż 2,1-10,4, brak zanieczyszczeń obcych i organicznych oraz śladowa za-
wartość siarki całkowitej. Punkt piaskowy wynosi średnio od 6,3 do 47,6%, 
gęstość nasypowa w stanie luźnym jest w granicach 1,60 do 1,87 T/m3, 
w stanie zagęszczonym od 1,85 do 2,16 T/m3. Kruszywo w poszczególnych 
złożach cechują parametry: nasiąkliwość średnio 1,6-3,4%, wytrzymałość 
na miażdżenie 11,1-16,6 MPa, mrozoodporność (ubytek masy po 25 cy-
klach) od 0,7 do 10,0% oraz współczynnik emulgacji 0,12-0,29. Kopalina 
kwalifikuje się do produkcji kruszywa do betonów oraz dla budownictwa 
i drogownictwa.

Piaski i żwiry doliny Dunajca
Liczne złoża piasków i żwirów związane są z tarasem holoceńskim 

i plejstoceńskim doliny Dunajca. W przedkarpackiej części doliny Dunajca 
znajduje się 29 złóż kruszywa naturalnego. Złoża tarasu holoceńskiego 
posiadają na ogół większą miąższość od złóż leżących na tarasie plejsto-
ceńskim. Seria piaszczysto-żwirowa złóż leżących na tarasie plejstoceńskim 
o miąższości do około 5 m występuje pod 2 m nadkładem glin i mułków, 
natomiast seria ta na tarasie holoceńskim występuje pod 4 m nadkładem, 
przy miąższości przekraczającej 10 m. W spągu prawie wszystkich złóż 
występują mioceńskie utwory ilaste. Seria piaszczysto-żwirowa cechuje się 
dużą zmiennością uziarnienia. Średni punkt piaskowy kopaliny w poszcze-
gólnych złożach wynosi od 22,5 do 89,5%, średnia zawartość ziarnowej 
frakcji >4 mm waha się w przedziale 30,2-71,3%. W przeważającej liczbie 
złóż kopalina charakteryzuje się średnim punktem piaskowym 30-50%. 
Charakterystyczną cechą piasków i żwirów, budujących złoża jest na 
ogół niska zawartość pyłów średnio 0,5-5,7%, brak zanieczyszczeń ob-
cych i organicznych oraz śladowa zawartość siarki całkowitej. Kruszywo 
w poszczególnych złożach cechują średnie parametry: gęstość nasypowa 
w stanie luźnym 1,53-1,99 T/m3, w stanie zagęszczonym 1,50-2,25 T/m3, 
nasiąkliwość 0,8-2,7%, wytrzymałość na zgniatanie poszczególnych frakcji 
kruszywa 15,3-58,8 MPa, mrozoodporność (ubytek masy po 25 cyklach) od 
0,1 do 14,3%. Kopalina kwalifikuje się do produkcji kruszywa do betonów, 
do zapraw i wypraw budowlanych oraz dla drogownictwa. Złoża żwirów 
i piasków rejonu Tarnowa odznaczają się dobrą jakością, ze względu na 
znaczną zawartość we frakcji żwirowej otoczaków granitów i kwarcytów 
pochodzenia tatrzańskiego.

W rejonie Tarnowa 2 największe złoża niezagospodarowane (perspek-
tywiczne) to Bobrowniki Skałka (21,8 mln t) i Gosławice (16,6 mln t).

W górskiej części doliny Dunajca złoża kruszyw naturalnych znajdują 
się w obrębie tarasu rzeki. Typowe dla tej części doliny Dunajca perspek-
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tywiczne złoże Melsztyn (8,2 mln t) obejmuje pow. 139 ha, kopalinę sta-
nowią osady żwirowo-piaszczyste o średnim punkcie piaskowym 21,9% 
i zawartości pyłów wynoszącej średnio 1,6%. Miąższość serii złożowej, 
zalegającej pod nadkładem grubości od 0,1 do 6,0 m, waha się od 3,4 m 
do 7,9 m. Wkładki piaszczyste w żwirach występują w formie niewielkich 
płatów o miąższości 0,7-2,2 m. Charakteryzują się punktem piaskowym 
w granicach 89,0-99,8% i zawartością pyłów mineralnych od 2,6-19,7%. 
Kopalina żwirowa klasyfikowana jest jako mieszanka gruba 0-63 mm gatun-
ku I, natomiast po odsianiu frakcji 0,06-2,0 mm do zawartości maksymalnie 
10% można uzyskać żwir 5/60 DB II. Złoże jest częściowo zawodnione, 
średnia głębokość lustra wody wynosi 3,1 m p.p.t.

Inne złoża niezagospodarowane (perspektywiczne) leżące w górę doliny 
rzeki to Czchów II i Sobel. Kruszywa naturalne złoża Czchów II doku-
mentowane były w obrębie projektowanego zbiornika wodnego Czchów II 
w okolicach Limanowej. Średnia miąższość serii złożowej wynosi 4,2-4,8 
m, a grubość nadkładu wynosi 2,5 m. Kopalina ma charakter piaszczysto-
-żwirowy o punkcie piaskowym 43,7% – pole 1 i 42,1% – pole 2. Zawartość 
pyłów mineralnych obu pól obszaru I wynosi około 4,5%. Kopalina ze złoża 
Czchów II przydatna jest dla budownictwa i drogownictwa.

Duża grupa złóż żwirów i piasków rzecznych jest związana ze środkową 
częścią doliny Dunajca między okolicą Zakliczyna i Wojnicza. Obecnie udo-
kumentowanych jest tu 19 złóż. Kruszywa doliny Dunajca charakteryzują się 
wysoką jakością, tj. dużą zawartością żwiru, często >70%, umiarkowanym 
udziałem nadziarna >40 mm często <30%, a także znikomą ilością pyłów na 
ogół <3%. Znaczną część frakcji grubej 16-32 mm stanowią ziarna granitu 
i kwarcytu. W składzie petrograficznym osadów dominują wymiennie okru-
chy skał osadowych w ilości 18-70% i kwarcu w ilości 30-80%, pozostałą 
część tworzą ziarna skał krystalicznych.

W górnej części doliny Dunajca złoża kruszywa naturalnego położone 
są w obrębie lewego tarasu akumulacyjnego Dunajec (np. złoże Sobel). 
W złożach górnej części doliny Dunaju dominują żwiry o punkcie pia-
skowym od 11,5 do 26,8%, i zawartości pyłów mineralnych w granicach 
2,2-3,2%. W skład kruszywa wchodzą głównie skały osadowe (3,0-88,1%) 
oraz podrzędnie skały magmowe i niewielka ilość kwarcu. Żwiry tej części 
doliny mogą być stosowane dla potrzeb budownictwa i drogownictwa jako 
mieszanki grube, a po uszlachetnieniu do produkcji betonów zwykłych.

Perspektywy występowania złóż piasków i żwirów stwierdzono w ob-
rębie utworów rzecznych w dolinie Dunajca i Raby oraz wodnolodowco-
wych na Równinie Radłowskiej. W Lasach Radłowskich i w rejonie Żabna 
związane są one również z piaskami wydmowymi, leżącymi na osadach 
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rzeczno-lodowcowych. Zasięg obszarów perspektywicznych osadów piasz-
czysto-żwirowych w dolinach rzek ogranicza nadkład, przekraczający 3 m.

Na obszarze województwa podkarpackiego złoża piasków i żwirów 
związane z czwartorzędowymi dolinami rzek zarówno z tarasami zalewo-
wymi, jak i wyższymi systemami tarasów rzecznych odgrywają równie 
ważną rolę.

Piaski i żwiry doliny Wisłoki
Złoża piaszczysto – żwirowe i piaszczyste w obrębie doliny Wisłoki 

należą do 2 kompleksów litologicznych osadów czwartorzędowych, różnią-
cych się miejscem występowania i jakością surowca. Są to: żwiry i piaski 
rzeczne niskiego, holoceńskiego tarasu Wisłoki oraz piaski i żwiry rzeczne 
zlodowaceń środkowopolskich występujące w wyższych tarasach doliny 
Wisłoki, często pod glinami lessopodobnymi.

Liczne, niewielkie złoża piasków i żwirów udokumentowano na niskim, 
zalewowym tarasie doliny Wisłoki na N od Dębicy. Głównym składnikiem 
kruszywa jest tu kwarc. Są to złoża częściowo zawodnione, zwierciadło 
wody występuje na głębokości od 3,0 do 5,5 m poniżej powierzchni tere-
nu. Charakteryzują się dobrymi parametrami jakościowymi. Największym 
złożem w tej części doliny jest niezagospodarowane złoże Kędzierz (11 mln 
t) udokumentowane na wyższym tarasie zalewowym Wisłoki. Miąższość 
kruszywa jest zróżnicowana i waha się od 0,6 do 10,0 m dla warstwy piasz-
czystej oraz 1,5 do 12,5 m dla warstwy piaszczysto-żwirowej. Nadkład ma 
średnią grubość 2,7 m.

Na niskim, holoceńskim tarasie Wisłoki na południowy wschód od 
Pilzna, między miejscowościami: Pilzno, Mokrzec, Jaworze Dolne i Bielowy 
udokumentowanych jest 12 złóż kruszywa piaszczysto-żwirowego.

Największym złożem kopalin okruchowych na omawianym terenie jest 
eksploatowane złoże Strzegocice Zalew (9,4 mln t), a dalej na południe 
złoże Klodawa (22 mln t).

W dolinie Wisłoki kilka złóż udokumentowano w rejonie projektowa-
nego zbiornika retencyjnego Krempna dla potrzeb przyszłej inwestycji. Są 
to złoża: rezerwowe Kąty-Myscowa (4,6 mln t) oraz mniejsze (ponad 1 
mln t) – Krempna i Polany. Seria złożowa żwirowo-piaszczysta z dużym 
udziałem otoczaków ma w nich miąższość średnio 3,1-3,5 m. Grubość 
nadkładu waha się od 0 do 1,7 m, średnio około 0,4-0,5 m. Omawiane 
złoża mają formę pokładową. W spągu złóż położonych w północnej części 
doliny Wisłoki występują iły neogenu, natomiast w podłożu złóż położonych 
w części południowej występuje zwietrzelina fliszu karpackiego. Wszystkie 
złoża w dolinie Wisłoki są zawodnione. Zwierciadło wody występuje na 
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głębokości od 2,1 do 6,5 m p.p.t. Złoża te charakteryzują się dobrymi para-
metrami jakościowymi. Głównym składnikiem kruszywa są ziarna kwarcu, 
których zawartość waha się od 70 do 95% i wynosi średnio 85,17%. Nie 
zawierają zanieczyszczeń obcych, zanieczyszczenia organiczne występują 
sporadycznie i tylko w ilościach śladowych. W obrębie złóż spotykane są 
stosunkowo często czarne dęby. Surowiec z tych złóż może być wykorzy-
stany do budownictwa i drogownictwa, a przez przesianie do produkcji 
mieszanki grubej 0-31,5 i żwirów sortowanych 2-8, 4-16 klasy II. Piasek 
może być stosowany do zapraw i wypraw w budownictwie.

Piaski i żwiry rzeczne zlodowaceń środkowopolskich występują w wyż-
szych tarasach na wschodnim brzegu doliny Wisłoki, na wysokości 30-40 m 
nad dnem doliny. Kopaliną są piaski różnoziarniste z domieszką żwiru lub 
piaski drobnoziarniste. W podłożu serii złożowej występują gliny, piaski 
lub skały fliszowe.

Piaski i żwiry doliny Wisłoka
Dolina Wisłoka na odcinku od Krosna aż po ujście do Sanu jest obszarem 

występowania szeregu złóż piasków i żwirów rzecznych.
W okolicy Gniewczyny Łańcuckiej niedaleko ujścia do Sanu na iłach 

krakowieckich udokumentowano cztery złoża utworów piaszczysto-żwi-
rowych pochodzenia rzecznego. Największe z nich, o powierzchni 39,8 
ha, niezagospodarowane złoże Gniewczyna Łańcucka (1,25 mln t) jest 
zlokalizowane na prawobrzeżnym tarasie zalewowym rzeki. Miąższość 
złoża wynosi od 4,9 do 8,7 m, średnio 7,0 m. Nadkład buduje warstwa 
piaszczysto-pylasto-gliniasta o średniej grubości 2,1 m. Złoże jest częścio-
wo zawodnione. Zawartość pyłów mineralnych wynosi od 0,1 do 2,0%, 
średnio 0,59%, a zawartość ziaren o średnicy do 2 mm wynosi odpowiednio 
od 35,1 do 77,9%, średnio 56,31%.

Liczne złoża kruszywa naturalnego akumulacji rzecznej udokumentowa-
ne są w rejonie miejscowości Czarna na N od Rzeszowa na przedpolu Karpat 
(łącznie 26 złóż, w tym 10 zaniechanych. Ze względu na małe rozmiary złóż 
ich zasoby są wyczerpywane w przeciągu kilku lat, a wydobycie przenosi 
się na obszary sąsiednie. Dalej w górę doliny Wisłoka, udokumentowano 13 
złóż żwirowo-piaszczystych. Są to przeważnie złoża małe (o powierzchni 
do 2 ha), udokumentowane głównie w kategorii C1. W większości występują 
w obrębie tarasu zalewowego i nadzalewowego rzeki. Generalnie posiadają 
prostą formę pokładową, miąższość od około 2 m do 5 m. W spągu zalega-
ją iły mioceńskie. Złoża są zawodnione lub częściowo zawodnione. Serię 
złożową tworzą piaski i pospółki o punkcie piaskowym od 28 do 58%. 
Zawartość pyłów mineralnych w kopalinie waha się od 0,3% do ponad 4%.
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W pobliżu miejscowości Haczów i Wróblik Szlachecki eksploatowane 
jest duże złoże Haczów (13,1 mln t). Złoże to obejmuje fragment lewobrzeż-
nego, erozyjno-akumulacyjnego tarasu nadzalewowego rzeki. Złoże to, ze 
względu na zróżnicowanie jakości kopaliny i zmienną budowę geologiczną, 
zaliczono do złóż zmiennych.

Z osadami rzecznymi doliny rzeki Wisłok wiążą się dalsze perspekty-
wy surowcowe dla kruszyw piaszczysto-żwirowych. W obrębie obszarów 
perspektywicznych znajduje się większość dotychczas udokumentowanych 
złóż kruszywa naturalnego. Granice obszarów perspektywicznych są tu 
określone zasięgiem tarasów rzecznych, a spodziewana miąższość kopaliny 
i grubość nadkładu oraz parametry jakościowe kopaliny są znane i zbliżone 
do siebie.

Piaski i żwiry doliny Jasiołki
W dolinie Jasiołki udokumentowane są żwiry i pospółki występujące 

w obrębie niskiego tarasu rzeki. Udokumentowano tu 9 złóż żwirów i pia-
sków. Największe z nich to niezagospodarowane perspektywiczne złoże 
Świerzowa (7,4 mln t) Punkt piaskowy kopaliny oscyluje tu wokół 30%. 
W dolinie Jasiołki i Panny, kilka kilometrów na południe od Dukli, w rejonie 
wsi Trzciana, na obszarze planowanego zbiornika retencyjnego Trzciana, od 
lat 1970. dokumentuje się i eksploatuje złoża żwirów i piasków ze żwirami. 
Są to złoża małe o zasobach do 1,2 mln t, w których mamy do czynienia 
z zaglinionymi żwirami.

Piaski i żwiry doliny Sanu
Ważną jednostką geologiczno-złożową piasków i żwirów jest dolina 

Sanu. Większość udokumentowanych złóż leży w środkowej partii doliny 
między Przemyślem a Jarosławiem, a także w górnej jej części między 
Dynowem, a Mrzygłodem, natomiast dolina dolnego Sanu jest strefą ob-
szarów perspektywicznych. W dolinie górnego Sanu udokumentowane 
złoża kruszywa naturalnego – żwirów i piasków ze żwirami położone są na 
tarasach rzecznych. Przykładowym złożem w tym rejonie jest zagospoda-
rowane złoże Ulucz (6,9 mln t). Jest ono związane z projektowaną budową 
zbiornika wodnego Niewistka na rzece San. Powierzchnia złoża wynosi 123 ha, 
miąższość kopaliny 1,8-6,3 m średnio 4,1 m, a grubość nadkładu 0,8 – 6,0 m 
średnio 3,1 m. Kopaliną są tu żwiry rzeczne zbudowane ze skał osadowych 
o różnej granulacji i zawartości ziaren o średnicy do 2,5 mm, około 19%. 
Średnia zawartość frakcji do 5 mm 23,4%; frakcji powyżej 40 mm 17,9%; pyłów 
mineralnych 2,2%, gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym średnio 2,0 Mg/
m3. Złoże jest zawodnione.
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Na południkowym odcinku doliny Sanu na S od Dynowa leży eksplo-
atowane, duże złoże żwirów i piasków Wara-Niewistka (6,1 mln t). Jeszcze 
dalej ku południowi w obrębie doliny Sanu udokumentowano graniczące ze 
sobą złoża rejonu Jabłonicy Ruskiej, Krzemiennej i Temeszowa. Obszary 
złóż położone są w obrębie płaskiego tarasu rzeki San, a serię złożową 
budują osady żwirowe, lub żwirowo – piaszczyste.

Na równoleżnikowym odcinku doliny Sanu między Dynowem 
a Przemyślem leżą złoża Babice (13,3 mln t) i Bachórz (5,4 mln t). Miąższość 
kopaliny wynosi tu średnio 4,85 m przy średniej grubości nadkładu 2,9 m. 
Wszystkie złoża tego odcinka doliny Sanu mają zbliżone parametry jako-
ściowe piasków i żwirów. Średnia zawartość pyłów mineralnych wynosi 
3,0%, zawartość ziaren o średnicy do 2,5 mm średnio 37,3%, zawartość 
ziaren o średnicy poniżej 5 mm średnio 40,65%, zawartość nadziarna (frak-
cja powyżej 40 mm) 27,52%, gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym 
średnio 1,9 Mg/m3.

Na przedpolu Karpat na N od Przemyśla położonych jest kilka dużych, per-
spektywicznych złóż. Od S ku N są to złoże Hureczko (12,3 mln t), okresowo 
eksploatowane oraz niezagospodarowane (perspektywiczne) – Bolestraszyce  
(37,3 mln t) i Wyszatyce (99 mln t).

Ich wspólną cechą jest dwudzielność budowy, w stropowej partii złóż 
dominują piaski przechodzące ku dołowi w zapiaszczone żwiry. Ich miąż-
szość waha się od 3 do 12,5 m. Grubość nadkładu nie przekracza 4 m, 
punkt piaskowy zmienia się w granicach 48,4-92,1%. Zawartość pyłów 
mineralnych zmienia się od 1,0 do 15,2%.

Od Przemyśla dolina Sanu zwiększa szerokość i skręca stopniowo ku 
NW. Na odcinku do Jarosławia udokumentowano 21 złóż piasków i żwirów 
rzecznych, z których 8 ma znaczenie ponadlokalne. Są to bez wyjątku złoża 
zawodnione. Ku NW od Jarosławia w kategorii C2 udokumentowano 4 duże 
złoża: Tryńcza 2 (11,8 mln t), Ubieszyn (52,1 mln t), Wólka Ogryzkowa 
(20,5 mln t) i Gorzyce (12,3 mln t). Wszystkie złoża mają budowę pokła-
dową i są częściowo zawodnione. W złożach: Ubieszyn, Tryńcza 2 i Wólka 
Ogryzkowa w spągu występują piaski gruboziarniste, a w stropie drobno-
ziarniste.

Na obszarze doliny Sanu na NW od Jarosławia wyznaczono kilka ob-
szarów perspektywicznych kruszywa naturalnego (kat. D). Zalegają w nich 
piaski, a lokalnie w spągu piaski z domieszką żwiru o miąższości od 12,0 
do 16,0 m. Nadkład, o grubości od 1,5 do 4,5 m, stanowi gleba, mułki, glina 
i piaski zaglinione.
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Piaski i żwiry Kotliny Orawsko-Nowotarskiej
Występują one na całym obszarze kotliny. Pod względem surowco-

wym jest to jeden kompleks osadów, rozdzielony na dwie części wodami 
zbiornika orawskiego. Występują tu nagromadzenia kruszyw naturalnych 
o znacznej miąższości rzędu kilkunastu metrów (5-20 m). Osady te, złożone 
z różnej wielkości otoczaków, żwirów i piasków, genetycznie związane są 
z zachodnią częścią stożka napływowego Czarnego Dunajca. W składzie 
petrograficznym kruszyw przeważa materiał pochodzenia tatrzańskiego. 
Kruszywo naturalne może stanowić surowiec dla budownictwa lub drogo-
wnictwa.

Na obszarze tej jednostki geologiczno-złożowej udokumentowano 4 
wielkie złoża perspektywiczne udokumentowane w kat. C2. Są to Jabłonka 
(35 mln t) w zachodniej części Kotliny oraz Czarny Dunajec-Zbiornik (294,4 
mln t), Czarny Dunajec (380,9 mln t) i Podczerwone II (9,5 mln t), natomiast 
złoże Długopole I (4,8 mln t) jest eksploatowane.

Kopaliną we wszystkich złożach jest żwir gruby z domieszką otoczaków 
i niewielkim udziałem frakcji piaszczystej. Kruszywa te charakteryzują się 
dużym zróżnicowaniem uziarnienia. Stwierdzone wartości punktu piasko-
wego wahają się w granicach od 21,5-69,1%, średnio – 40,6%. Zawartość 
pyłów mineralnych jest również zmienna od 2,7% do 14,9% (średnio 6,1%), 
zawartość ziaren wydłużonych i płaskich 0,2-5,3% (średnio 3,2%), nasiąkli-
wość 0,9-3,0% (średnio 1,8%), mrozoodporność 2,4-10,4% (średnio 4,6%).

Ich średnie miąższości wynoszą od 9,3 do 44,6 m. Złoża te znajdują się 
w granicach czwartorzędowego głównego zbiornika wód podziemnych nr 
440 co ogranicza możliwości ich przyszłego zagospodarowania. Grubość 
nadkładu jest niewielka poniżej 1 m.
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2.4.3. uwarunkowania środowiskowe i planistyczne związane 
z zagospodarowaniem złóż perspektywicznych województw 
małopolskiego i podkarpackiego, wynik analizy przestrzennej 
metodą gis

województwo małopolskie

W granicach województwa małopolskiego wyznaczono obszary o ni-
skich, średnich i znaczących walorach środowiska naturalnego, w obrębie 
których zidentyfikowano również inne obiekty podlegające ochronie oraz 
tereny o funkcji wykluczającej lub znacznie ograniczającej możliwości 
górniczego zagospodarowania istniejących i nieeksploatowanych perspek-
tywicznych złóż kopalin skalnych. Wyniki analizy kartograficznej wskazują, 
że najbardziej cenne i jednocześnie trudne do górniczego zagospodarowania 
obszary, położone są na północnym-zachodzie i południu województwa 
(rys. 6).

Znajdujący się na północy, powyżej linii Wisły, obszar o wysokim i bardzo 
wysokim stopniu konfliktowości położony jest w granicach mezoregionów 
Rów Krzeszowicki, Wyżyna Olkuska, Wyżyna Częstochowska i Wyżyna 
Miechowska. Jest to rejon, w którym utworzono szereg prawnych obszarów 
ochrony przyrody, takich jak: Ojcowski Park Narodowy, Rudniański Park 
Krajobrazowy, Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy 
Dolinki Krakowskie czy Park Krajobrazowy Orlich Gniazd. Ich strefami 
buforowymi są rozległe obszary ochrony krajobrazu. W rejonie tym znaj-
dują się również obszary ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. 
Część południowa województwa, położona w granicach mezoregionów 
Gorce, Pogórze Spisko-Gubałowskie, Rów Podtatrzański, Tatry Zachodnie 
i Tary Wschodnie, Pieniny, Beskid Sądecki oraz Beskid Niski, to strefa 
objęta wysokimi formami ochrony takimi jak parki narodowe, rezerwaty 
i obszary Natura 2000. Należy tu wymienić następujące parki narodowe: 
Babiogórski, Gorczański, Tatrzański, Pieniński oraz Magurski, w przewadze 
położony w sąsiednim województwie podkarpackim. W rejonie tym dodat-
kowo występują liczne obszary i tereny górnicze wód podziemnych, często 
związane z wodami mineralnymi i jeden zbiornik GZWP 437 Dolina rzeki 
Dunajec (Nowy Sącz). Natomiast rejony położone na południu, obejmują-
ce pasma pogórza (mezoregiony: Pogórze Wielickie, Pogórze Wiśnickie, 
Pogórze Bocheńskie, Pogórze Rożnowskie, Pogórze Ciężkowickie, Pogórze 
Jasielskie) oraz fragmenty Beskidu Małego i Beskidu Żywieckiego, ozna-
czono, na podstawie analizy, jako obszary o średnim i miejscami wysokim 
stopniu konfliktowości. Występujące w wymienionym obszarze strefy 
podwyższonej konfliktowości, związane są z obecnością parków krajobrazo-
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wych (Beskidu Małego, Wiśnicko-Lipnickiego, Łososińsko-Żegocińskiego, 
Ciężkowicko-Rożnowskiego i częściowo Pasma Brzanki). Jedynie część 
środkowa województwa w rozległym pasie doliny Wisły i obszarów przy-
ległych zaliczona została do obszarów o niskim stopniu konfliktowości, 
z czego za rejon taki należy uznać jedynie północno wschodni fragment 
województwa w obrębie mezoregionów Nizina Nadwiślańska i Płaskowyż 
Tarnowski. W obszarach tych należy się liczyć z lokalnymi ograniczeniami 
wynikającymi najczęściej z ochrony gleb.

W granicach województwa małopolskiego, w grupie nieeksploatowanych 
złóż perspektywicznych, wymienić można złoża wapieni i dolomitów, pia-
skowców, surowców ilastych ceramiki budowlanej, piasków i żwirów oraz 
piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych. Najliczniejsze 
są tutaj złoża kruszyw naturalnych, związane głównie z utworami dolin 
rzecznych Wisły, Dunajca oraz Skawy. W większości położone są one 
w strefach umożliwiających ich zagospodarowanie, pozbawionych istotnych 
ograniczeń. Złoża pozostałych kopalin znajdują się w rejonach średnich 
ograniczeń (złoża piaskowców i iłów ceramicznych), z wyjątkiem złóż 
wapieni i dolomitów, których zagospodarowanie, szczególnie w obszarze 
Wyżyny Olkuskiej będzie znacznie utrudnione lub miejscami wykluczone.

województwo podKarpacKie

Przyjmując czterostopniową skalę oceny, w granicach województwa 
podkarpackiego, wyróżniono obszary o niskich, średnich, wysokich i bardzo 
wysokich walorach wynikających ze stanu użytkowania terenu i ochrony 
środowiska naturalnego. Rejony o wysokich i bardzo wysokich wartościach 
należy interpretować jako obszary, w których mogą występować znaczące 
ograniczenia dla możliwości zagospodarowania złóż perspektywicznych. 
Przeprowadzona analiza kartograficzna ujawnia, że znajdują się one głównie 
na północy i południu województwa i rozgraniczone są strefą o niskim 
stopniu konfliktowości obejmującą fragmenty mezoregionów: Obniżenie 
Gorlickie, Kotlina Jasielsko-Krośnieńska, Pogórze Strzyżowskie, Pogórze 
Rzeszowskie, Płaskowyż Tarnogrodzki i Płaskowyż Chyrowski (fig. 7).

Wysokie walory północnej części województwa (mezoregiony Równina 
Tarnobrzeska i Płaskowyż Kolbuszowski) związane są ustanowionym ob-
szarem Natura 2000 PLB180005 Puszcza Sandomierska (ostoja ptasia), 
o powierzchni prawie 130 tys. hektarów, gdzie dodatkowo znajdują się 
strefy ochrony ujęć wód podziemnych, leśne rezerwaty przyrody i obszary 
ochrony krajobrazu oraz zbiornik wód podziemnych GZWP 435 Zbiornik 
Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów. Z punktu widzenia potencjalnego oddzia-
ływania górnictwa na zasoby wód podziemnych istotne jest, że wymieniony 
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zbiornik GZWP obejmujący głównie doliny Wisłoki i Wisły, znajduje się 
jednocześnie w strefie wysokiego i najwyższego zagrożenia wód podziem-
nych. Wyznaczone w części południowej województwa obszary wysokiej 
i bardzo wysokiej konfliktowości dla eksploatacji kopalin znajdują się 
w granicach mezoregionów Beskid Niski i Bieszczady Zachodnie. W ich 
granicach znajdują się dwa parki narodowe – Magurski i Bieszczadzki, duże 
obszarowo krajobrazowe rezerwaty przyrody, Jaśliski Park Krajobrazowy, 
Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu 
Beskidu Niskiego, Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu, 
strefy ochrony wód powierzchniowych oraz obszary i tereny górnicze wód 
podziemnych. Całe opisywane pasmo bieszczadzko-beskidzkie znajduje 
się również w granicach dwóch obszarów Natura 2000 ostoja ptasia - 
PLB180002 Beskid Niski i PLC180001 Bieszczady.

Strefy podwyższonej konfliktowości wyznaczono również w granicach 
mezoregionów Góry Sanocko-Turczańskie i Pogórze Przemyskie, poło-
żonych przy południowo-wschodniej granicy województwa. W rejonie 
tym projektuje się utworzenie Turnickiego Parku Narodowego. Znajdują 
się tam dwa parki krajobrazowe - Gór Słonnych i Pogórza Przemyskiego, 
w obrębie których położone są liczne rezerwaty leśne. Na północnej gra-
nicy tego obszaru udokumentowano niewielki zbiornik wód podziemnych 
GZWP 430 Dolina rzeki San. Cały opisywany rejon znajduje się w granicach 
obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLH180013 Góry Słonne. 
Jako rejon wysokokonfliktowy wydzielono również niewielki fragment 
północno-wschodniej części obszaru województwa, obejmujący Roztocze, 
który położony jest w granicach Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej 
i Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym. Wymienionym obsza-
rom chronionym towarzyszą, rezerwaty przyrody, strefy ochronne ujęć wód 
podziemnych oraz zbiornik wód podziemnych GZWP 407 Niecka lubelska 
(Chełm-Zamość). Podobnie jak w Beskidach i Bieszczadach w rejonie roz-
toczańskim wyznaczono również ostoje siedlisk i ptasie w formie obszarów 
Natura 2000 (PLB060012, PLB060008, PLH180017).

Udokumentowane i nieeksploatowane złoża o zasobach rozpoznanych 
wstępnie (w kat. C2) obejmują następujące kopaliny: piaski i żwiry, iły 
ceramiki budowlanej, piaskowce, zaliczane do grupy kamieni drogowych 
i budowlanych oraz surowce szklarskie.

Złoża kruszyw naturalnych związane są wyłącznie z piaszczysto-żwiro-
wymi utworami wypełniającymi doliny rzeczne. Należy tu wymienić dolinę 
Sanu dolinę Wisłoki gdzie znajduje się 12 złóż piasków i żwirów, z których 
część obejmuje oddzielnie położone pola dokumentacyjne. Złoża tej kopa-
liny generalnie znajdują się w strefie niskich i średnich ograniczeń, choć 
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lokalnie mogą one być znaczące, z uwagi na ochronę wód podziemnych, tak 
jak w dolinie Sanu w powiecie przemyskim. Znaczna część dolin rzecznych, 
gdzie znajdują się zasoby kruszyw naturalnych, jest jednocześnie obszarem 
ujętym granicami głównych zbiorników wód podziemnych. Są to zbiorniki 
czwartorzędowe, o słabej izolacji warstw wodonośnych, przez co podatne 
są one na zanieczyszczenia, w tym związane z odkrywkową eksploatacją 
kopalin. Praktyka wydobycia kruszywa w województwie podkarpackim, 
sądząc po ilości eksploatowanych złóż i intensywności wydobycia, zdaje się 
dowodzić braku istotnych zagrożeń dla środowiska, co jednak w przypad-
ku udostępniania nowych złóż wymaga szczegółowych analiz.

Największe ograniczenia będą dotyczyć nieeksploatowanych jesz-
cze złóż piaskowców, które wszystkie położone są w granicach Beskidu 
Niskiego i Bieszczad, gdzie dominuje kierunek zagospodarowania silnie 
związany z ochroną środowiska. Podobnie należy ocenić możliwości eks-
ploatacji złoża surowców szklarskich Koziejówka, znajdującego się w re-
jonie Roztocza. Zostało ono udokumentowane w kilku polach w obrębie 
mioceńskich piasków kwarcowych. Jednak złoże to posiada niewielkie 
zasoby i mało korzystne parametry górnicze oraz niską jakość kopaliny 
w stosunku do innych złóż tego typu w Polsce (Galos, 2009).
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2.5. województwa świętokrzyskie i lubelskie

Pod względem budowy geologicznej województwo świętokrzyskie 
obejmuje paleozoiczny trzon pasma fałdowego Gór Świętokrzyskich wraz 
z osadową osłoną permsko-mezozoiczną (antyklinorium świętokrzyskie). 
W kierunku zachodnim pod pokrywą skał neogenu i czwartorzędu pojawiają 
się utwory kredowe niecki Nidy, a w południowej części województwa 
– skały zapadliska przedkarpackiego. Ku wschodowi, już na obszarze wo-
jewództwa lubelskiego kontynuuje się pokrywa osadowych skał kredowych, 
która odgrywa tam rolę głównej formacji surowcowej. Cały obszar obu 
województw został objęty zasięgiem zlodowaceń południowopolskich, 
a w jego części północnej także zlodowaceń środkowopolskich.

Z punktu widzenia zasobów i rozmaitości kopalin skalnych wojewódz-
two świętokrzyskie odgrywa ważną rolę w dziedzinie kamieni blocznych 
i łamanych (niektóre z nich są unikalne w skali kraju) – łącznie jest tu 140 
udokumentowanych złóż tych surowców, z tego 105 złóż wapieni i do-
lomitów (2 008,8 mln t) i 35 złóż piaskowców (209,9 mln t). Znaczące 
w skali kraju są złoża wapieni i margli przemysłowych, jest ich 51, w tym 
7 eksploatowanych oraz złoża surowców ceramicznych – łącznie jest tu 61 
złóż iłów ceramiki budowlanej (w tym 1 eksploatowane) oraz 7 złóż glin 
ceramicznych (1 eksploatowane). Lokalne znaczenie ma 188 złóż piasków 
i żwirów, w tym 53 zagospodarowane. Eksploatowane są także 2 złoża 
piasków kwarcowych (z 9 udokumentowanych).

16 złóż kruszyw przekracza zasoby 10 mln t. Jedno złoże Mosty II (21,8 
mln t) jest eksploatowane, a jedno – Mosty III (13,3) – rezerwowe, oba 
zlokalizowane w pobliżu Chęcin. Wymienione złoża budują piaski rzecz-
nych tarasów akumulacyjnych. Wszystkie też zostały udokumentowane do 
poziomu leżącego poniżej zwierciadła wód gruntowych. Piaski z omawia-
nych złóż spełniają kryteria jakości piasków budowlanych i drogowych. 
Pozostałe, wielkie złoża mają status perspektywicznych, niezagospodaro-
wanych, udokumentowanych w kat. C2.

W woj. lubelskim dominują surowce węglanowe związane z utworami 
kredy. Udokumentowane jest tu 18 złóż wapieni i margli przemysłowych 
o łącznych zasobach 3 432,4 mln t. Eksploatowane są dwa duże złoża wa-
pieni i margli dla przemysłu cementowego (Chełm i Rejowiec) i jedno 
złoże wapieni dla przemysłu wapienniczego (Zakącie) (3 są zaniechane). 
Zlokalizowane jest tu 10 złóż wapieni (z tego 5 zaniechanych) i 1 piaskowców 
oraz 7 złóż opok (z tego 3 zaniechane). Piaski i żwiry odgrywają znaczącą 
rolę na obszarze województwa lubelskiego, gdzie udokumentowano 792 
złoża, z których eksploatowane jest 297 złóż oraz 24 złoża piasków kwarco-
wych (4 eksploatowane). Spośród tych złóż znaczenie ponadregionalne ma 



115

29 złóż piasków i żwirów o zasobach przekraczających 5 mln t, z tego 18 
złóż przekracza zasoby 10 mln t. Spośród nich 4 złoża zostały zaniechane, 
mimo znacznych  zasobów, dwa są eksploatowane (Niemce-Rokitno II koło 
Lubartowa 17,7 mln t) i Bereza (16 mln t) koło Białej Podlaskiej.

2.5.1. Kopaliny sKalne na tle budowy geologicznej

Skały staropaleozoiczne tworzące tektoniczne piętro kaledońsko-wa-
ryscyjskie są silnie zaangażowane tektonicznie, tworząc szereg ciągłych 
i nieciągłych struktur różnego typu. W obrębie paleozoicznego trzonu 
świętokrzyskiego można wyróżnić dwie jednostki facjalno-tektoniczne: 
południową i północną. Jednostka południowa (kielecka) była objęta defor-
macjami późnokadomskimi i kaledońskimi, natomiast jednostka północna, 
łysogórska, uległa fałdowaniu dopiero w orogenezie waryscyjskiej. Przez 
obszar środkowej części województwa świętokrzyskiego przebiega główne 
nasunięcie świętokrzyskie, oddzielające północny region łysogórski od po-
łudniowego regionu kieleckiego. Najstarsze z udokumentowanych w woje-
wództwie osadów należą do kambru. Dolny kambr, miąższości maksymalnej 
ponad 2 500 m, reprezentują iłowce z wkładkami piaskowców i szarogłazy. 
Środkowo-kambryjskie iłowce z wkładkami piaskowców i kwarcytów 
mają miąższość 1500 m. W kambrze górnym występują głównie kwarcyty 
o miąższości dochodzącej do 1100 m. Tworzą one szereg struktur fałdo-
wych wiązanych zwykle z ruchami kaledońskimi. Z wychodniami utworów 
kambru związane jest kilka złóż piaskowców kwarcytowych, w tym znane 
złoże Wiśniówka. Osady ordowiku, których miąższość dochodzi do 200 m, 
to iłowce i łupki ilaste z wkładkami wapieni. Występują one w antyklinie 
dymińskiej, w północnym skrzydle antykliny łysogórskiej oraz w jądrze 
antykliny klonowskiej. Sylur reprezentowany jest przez ciemne łupki ilaste 
z wkładkami szarogłazów o miąższości do 1500 m. Wychodnie syluru na 
powierzchni terenu znajdują się na obszarze Pasma Dymińskiego, Wzgórz 
Daleszyckich w rejonie północnych Kielc oraz w rejonie Miedzianej Góry 
i Kajetanowa.

Osady dewonu leżą częściowo niezgodnie na osadach starszych. Skały 
dewonu osiągające miąższość od 700 do ponad 1000 m, występują na północ 
od kambryjskiego Pasma Łysogórskiego, odsłaniając się m.in. w obrębie 
Pasma Bostowskiego i Pokrzywiańskiego. Kompleks dolnodewoński zbudo-
wany jest z naprzemianległych ławic piaskowców kwarcytowych, mułow-
ców, iłów oraz iłowców z wkładkami utworów tufogenicznych. W profilu 
dewonu środkowego występują gruboławicowe i płytowe dolomity oraz 
wapienie z przewarstwieniami ilasto-marglisto-węglanowymi. Dewon gór-
ny wykształcony jest jako gruboławicowe wapienie z wkładkami łupków 
i margli. Utwory dewońskie występują w synklinach pomiędzy antyklinami: 
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niestachowską i łysogórską. Na powierzchni ukazują się w okolicy Kielc 
i Miedzianej Góry oraz na niektórych wzgórzach na południe od Łysogór.

W obrębie wychodni dewonu dolnego założone są złoża piaskowców 
kwarcytowych, a w utworach dewonu środkowego złoża wapieni i dolomi-
tów, a także złoża wapieni przyjmujących poler, czyli tzw. „marmurów”.

Do karbonu należą iłowce i mułowce z wkładkami szarogłazów o miąż-
szości do 170 m. Występują one w jądrach synklin: kieleckiej i miedzianogór-
skiej. Odsłaniają się na powierzchni w okolicach Górna, Radlina, Leszczyn, 
Bęczkowa. Na utworach trzonu dolnopaleozoicznego leżą niezgodnie osady 
permu, triasu, jury i kredy stanowiące osłonę Gór Świętokrzyskich. Osady 
permu i triasu tworzą strukturę pierwotnie monoklinalną z drugorzędnymi 
strukturami fałdowymi rozciągającymi się w kierunku WNW-ESE.

Osady permu należące do cechsztynu wykształcone są jako czerwone 
zlepieńce o miąższości od 10 do 40 m, piaskowce i mułowce oraz wapienie 
bitumiczne i margle. Występują one w formie oderwanych płatów, leżących 
niezgodnie na sfałdowanych i zerodowanych starszych utworach. Miąższość 
utworów permu wynosi maksymalnie 260 m. Pojawiają się na powierzchni 
terenu w Kielcach i na północ od nich oraz w okolicy Zagnańska. Z utwo-
rami permskimi związane są złoża wapnistych zlepieńców tzw. zlepieńców 
zygmuntowskich, zaliczanych do „marmurów” świętokrzyskich.

Utwory triasowe pokrywają znaczną powierzchnię w północnej części 
obszaru województwa. Reprezentują one pełny profil osadów o miąższości 
300 do 550 m. W triasie dolnym występują zróżnicowane typy osadów: 
zlepieńce, piaskowce, mułowce, iłowce, łupki i iły Osady retu wykształco-
ne są jako piaskowce płytowe i gruboławicowe z wkładkami iłów, margli 
i rud żelaza, typowe ich wychodnie leżą na lewym brzegu rzeki Kamiennej. 
W dolnym recie zaznacza się przewaga skał ilastych, w górnym piaskowców. 
Trias środkowy reprezentuje seria osadów węglanowych, takich jak wapie-
nie organogeniczne i organodetrytyczne oraz wapienie margliste i dolomity. 
Osady triasu górnego reprezentowane są przez iły oraz czerwone piaskowce 
i zlepieńce o miąższości do kilkunastu metrów. Powyżej zalegają osady 
retyku, który reprezentowany jest przez iłowce i mułowce wiśniowe oraz 
iły pstre z wkładkami rud żelaza, o miąższości sięgającej kilkudziesięciu 
metrów.

Osady jury dolnej (liasu), które odsłaniają się na powierzchni w pół-
nocnej części województwa, tylko lokalnie w obniżeniach przykrywają je 
utwory czwartorzędowe. Miąższość utworów jury dolnej dochodzi do 600 
m. Osady liasu wykształcone są jako naprzemianległe warstwy piaskowców 
i iłowców o miąższości dochodzącej do 240 metrów. W iłach wyróżniona 
jest seria rudonośna z wkładkami rud żelaza. W osadach tych na pograniczu 
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jury i triasu udokumentowane zostały złoża iłów ceramicznych i kamion-
kowych: Majków, Parszów-Szkleniec i Węglów. Lias górny wykształcony 
jest jako piaskowce gruboławicowe z wkładkami zlepieńców oraz iłów 
o miąższości dochodzącej do 50 m.

Utwory jury środkowej osiągające około 400 m miąższości odsłaniają 
się na niewielkich obszarach, w postaci izolowanych płatów ciągnących się 
od południowego wschodu do północnego zachodu. Podstawowymi skład-
nikami litologicznymi jury środkowej są: piaskowce, piaskowce wapniste, 
iłowce i mułowce. Występują tu także poziomy rud żelaza.

Utwory jury górnej (malmu) mają miąższość około 450 m. Są to wapie-
nie organogeniczne z krzemieniami i wkładkami margli, będące przedmio-
tem eksploatacji. Ich wychodnie ciągną się łukiem wokół wychodni trzonu 
pasma fałdowego Gór Świętokrzyskich. Z surowcowego punktu widzenia 
najważniejsze jest obszar NE między doliną Wisły, Iłżą a Strzałkowem 
oraz SW – od Buska Zdroju po Tomaszów Mazowiecki. Wapienie i margle 
malmu są podstawą eksploatacji złóż węglanowych kamieni drogowych 
i budowlanych oraz wapieni i margli przemysłowych.

Niecka Nidy zajmuje zachodnią część obszaru województwa świętokrzy-
skiego. Budują ją skały jurajskie, na których leżą utwory kredowe i lokalnie 
trzeciorzędowe. Profil kredy dolnej rozpoczynają piaski, niekiedy glauko-
nitowe, słabo zwięzłe piaskowce, przechodzące ku stropowi w piaskowce 
bardziej zwięzłe i gezy albu. Ich miąższość wynosi od kilkudziesięciu do 
130 m. Podobnie wykształcone są utwory cenomanu (piaskowce i piaski, 
niekiedy z glaukonitem) zaliczane do kredy górnej. Miąższość ich wynosi 
30-100 m. Powyżej leżą margle, wapienie margliste i wapienie turonu i ko-
niaku oraz opoki i margle santonu. Osady kampanu i mastrychtu tworzą 
opoki przewarstwiane marglami z wkładkami piaskowców.

Lubelska płyta kredowa zalega w południowej części województwa 
lubelskiego aż po dolinę Bugu tworząc nieregularne wychodnie między 
Tomaszowem Lubelskim i Chełmem a Lublinem i Annopolem nad Wisłą. 
Należy ona w całości do segmentu puławskiego synklinorium kościerzyń-
sko – puławskiego. Zbudowana jest ona z osadów kredy górnej. Utwory 
turonu, koniaku-santonu i koniaku-kampanu tworzą wychodnie w okolicach 
Annopola. Są to wapienie, margle, piaskowce i czerty turonu, wapienie, 
opoki, margle, mułowce, ilowce i piaskowce koniaku, santonu i kampanu. 
Najszerzej są rozprzestrzenione utwory mastrichtu reprezentowane przez 
wapienie, kredę piszącą, opoki i margle z wkładkami piaskowców i gez. 
Skały zalegają poziomo, czasem są poprzecinane przez uskoki. Z utworami 
kredy górnej Lubelszczyzny wiążą się ważne w skali kraju złoża wapieni 
i margli przemysłowych stanowiące podstawę przemysłu cementowego.
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Zapadlisko przedkarpackie zajmuje S i SE część województwa święto-
krzyskiego oraz południową woj. lubelskiego (nieciągły pas wychodni od 
Janowa Lubelskiego po Lubyczę Królewską. Utwory mioceńskie (badenu 
i sarmatu) występują lokalnie na powierzchni. Tworzą je margle pylaste, 
wapienie litotamniowe oraz osady piaszczysto-ilasto-margliste, z dużą 
zawartością glaukonitu, określane jako warstwy baranowskie. Łączna miąż-
szość tych utworów dochodzi do kilkudziesięciu metrów. Nad nimi zalega 
seria osadów chemicznych, którą tworzą gipsy z przewarstwieniami iłów 
i margli. Miąższość serii gipsowej dochodzi maksymalnie do 37 m w rejonie 
kopalni w Gackach. Serię tę przykrywają margle i iły poziomu nadgipso-
wego. Najmłodsze utwory mioceńskie zaliczane do sarmatu stanowią iły 
tzw. krakowieckie. Stanowią je osady ilasto-łupkowe, lokalnie z wkładkami 
piasków i żwirów o miąższości dochodzącej do 120 m. Z utworami neogenu 
zapadliska wiążą się złoża kopalin ilastych i gipsów.

Osady paleogenu i neogenu na obszarze północnej i środkowej części 
obu województw występują w formie nieregularnych płatów o różnych roz-
miarach. Są to osady lądowe, o litologii bardzo zbliżonej do leżących na nich 
utworów plejstoceńskich. Reprezentują je gliny, mułki, iły, piaski i rumosze 
skalne. Na S od Lublina spod pokrywy osadów czwartorzędowych odsłania 
się duża wychodnia utworów paleogenu – gezy, wapienie, opoki, piaski 
glaukonitowe i margle. Z procesami neogeńskiego wietrzenia skał jury 
środkowej wiąże się powstanie piasków żelazistych i piasków formierskich.

Pokrywa czwartorzędowa reprezentowana jest przez utwory zlodowaceń 
południowopolskich, środkowopolskich, północnopolskich, rozdzielające je 
osady interglacjalne oraz osady holocenu. Osady zlodowaceń południowo-
polskich, o miąższości do 20 m to mułki, piaski ze żwirem oraz płaty glin 
zwałowych. W interglacjale mazowieckim, po intensywnej erozji, nastąpi-
ła akumulacja piasków ze żwirem i glin zwietrzelinowych (sporadycznie 
zachowanych). Utwory zlodowaceń środkowopolskich dominują na po-
wierzchni terenu na północ od morfologicznej granicy Gór Świętokrzyskich 
i Wyżyny Lubelskiej. Mają one miąższość do 30 m. W spągu występują 
zastoiskowe osady mułkowo-piaszczyste o miąższości do 15 m. Wyżej leżą 
wodnolodowcowe piaski ze żwirami o miąższości od kilku do kilkunastu 
metrów i przykrywające je gliny zwałowe osiągające miąższości od kilku 
do 10 metrów. Powyżej leżą piaski fluwioglacjalne, często ze żwirami 
o miąższości kilku metrów. W interglacjale eemskim ponownie nastąpiła 
erozja starszych osadów. Podczas zlodowaceń północnopolskich osadziły 
się piaski i żwiry rzeczne, piaszczysto-gliniaste osady stokowe, piaski 
eoliczne w wydmach oraz lessy. Rozległe pokrywy lessów występują na 
N i NE od Pasma Świętokrzyskiego oraz w S części województwa lubel-
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skiego. Do osadów tego zlodowacenia zalicza się również piaski rzeczne 
występujące w dolinach rzecznych, a osiągające miąższość od 10 do14 m. 
Utwory holoceńskie są reprezentowane przez piaski i żwiry rzeczne tarasów 
zalewowych, namuły zagłębień bezodpływowych oraz mułki den dolinnych, 
a także torf oraz namuły torfiaste. Z utworami czwartorzędu wiążą się licz-
ne, lecz przeważnie niewielkie złoża surowców ceramiki budowlanej oraz 
piasków i żwirów, na ogół o znaczeniu lokalnym.

2.5.2. charakterystyka złóż kopalin skalnych

Ogromna rozmaitość skał i struktur występujących na obszarze woje-
wództw świętokrzyskiego i lubelskiego stanowi podstawę dobrze rozwinię-
tego przemysłu wydobywczego kopalin skalnych.

Wychodnie wapieni i dolomitów dewonu antyklinorium świętokrzyskiego
Złoża wapieni i dolomitów związane są ze skałami dewońskimi wy-

stępującymi w obrębie synklin pasma kieleckiego. Wydobycie wapieni 
i dolomitów koncentruje się w okolicach Kielc. Liczące się, eksploatowa-
ne złoża to złoże wapieni i dolomitów dewońskich Polichno-Skiby (36,6 
mln t), Głuchowiec (5,0 mln t), Radkowice-Podwole (7,2), Kowala Mała 
(44,3), Bolechowice (3,4) i Laskowa Góra (15,5). Wapienie i dolomity są 
wykorzystywane w budownictwie jako surowiec do produkcji kruszyw 
łamanych. W polu Polichno występuje kalcyt, który jest kopaliną towa-
rzyszącą. Jego zasoby zostały zarejestrowane. Kalcyt występuje w formie 
żyłowej na powierzchni 0,14 ha. Miąższość kalcytu zmienia się od 2,7 do 
15,5 metra i wynosi średnio 6,5 m. Jest on wykorzystywany do wyrobu 
galanterii kamiennej. Zasoby kalcytu wynoszą 23 tys. ton.

Złoża niezagospodarowane tej samej kopaliny to złoża Moczydło (15,1 
mln t) i Zawada (13,3) koło Chęcin, Brzeziny (11,9) i Zbrza – Kawczyn 
(34,0), a także złoża perspektywiczne (w kat. C2): Głuchowiec II (43,6 mln 
t), Suków-Borki (7,8), wszystkie w powiecie kieleckim. Dolomity i wapienie 
dolomityczne zostały w tych złożach udokumentowane pod kątem produkcji 
kruszywa drogowego i budowlanego. Ponadto mogą być one przydatne dla 
rolnictwa, a częściowo w przemyśle szklarskim. Ewentualna eksploatacja 
tych złóż będzie jednak konfliktowa w stosunku do środowiska.

Część wapieni dewońskich, wykazujących dobrą bloczność, udokumen-
towano pod kątem produkcji bloków i płyt. Mają one nazwę „marmurów 
technicznych” tj. wapieni wykazujących bloczność i przyjmujących po-
ler. Są to n.p złoża: Bolechowice, Skrzelczyce, Radomice, Suków-Babie 
i Suków-Borki. Mają one zróżnicowane barwy – szarofioletowe, brązowe 
i brązowo-wiśniowe. Złoże Bolechowice uznano za unikatowe. Szczególny 
rodzaj kopaliny węglanowej występował także w zaniechanym dziś złożu 
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Zygmuntówka. Był to permski zlepieniec węglanowy, skała dekoracyjna 
przyjmująca poler.

W złożach Kaczyn – Borków (193,4 mln t) i Kowala-Sobków udoku-
mentowano wapienie dewońskie dla przemysłu wapienniczego. Przydatne 
są one również w hutnictwie, przemyśle szklarskim i jako kruszywo dro-
gowe. Od kilku lat z pewnych fragmentów złoża Jaźwica produkowane są 
płyty okładzinowe. Mają one kawową i beżową barwę, z żyłami mlecznego 
kalcytu. Eksploatowane złoże Kowala (135 mln t) udokumentowano pod 
kątem zastosowania dla produkcji cementu. Wydobywane są w nim głównie 
dewońskie wapienie i margle.

Wapienie dewońskie charakteryzują się dużą zawartością węglanu 
wapnia oraz dobrymi parametrami fizycznymi. Z kolei dolomity dewoń-
skie zawierające średnio 31,9% CaO i 19,7% MgO charakteryzują się 
dobrymi parametrami fizycznymi (parametry uśrednione: ciężar pozorny  
2,81 g/cm3, nasiąkliwość wagowa 0,45%, wytrzymałość na ściskanie na 
sucho 106,6 MPa, po zamrożeniu 61,1 MPa, ścieralność w bębnie Devala 
4,57%, mrozoodporność całkowita).

Generalizując, wapienie, margle i dolomity dewońskie antyklinorium 
świętokrzyskiego są bardzo istotną bazą zasobową dla produkcji kamieni 
łamanych, w mniejszym stopniu kamieni blocznych i jako wapienie prze-
mysłowe. Bardzo poważne są natomiast ograniczenia środowiskowe ich 
eksploatacji.

Wychodnie zlepieńców węglanowych permu
Zlepieńce wieku permskiego udokumentowano w dwóch złożach: 

perspektywicznym złożu Berberysówka (17,1 mln t) i zaniechanym – 
Zygmuntówka pod kątem produkcji bloków i płyt. Mają one bardzo charak-
terystyczny wygląd. W obrębie czekoladowego i wiśniowego „ciasta skal-
nego” tkwią różnej średnicy okruchy wapieni barwy od szarej do brązowej, 
często z żyłkami mlecznego kalcytu. Zlepieńce węglanowe z Zugmuntówki 
były przez wiele lat używane jako dekoracyjne płyty okładzinowe.

Pas wychodni wapieni i margli triasu środkowego południowego 
obrzeżenia pasma fałdowego Gór Świętokrzyskich

Z wychodniami wapieni i margli triasu środkowego związanych jest sze-
reg złóż. Złoża wapieni Dębska Wola (26,3 mln t) i Łukowa (18,8 mln t) są 
niezagospodarowane, choć rozpoznane w kategorii C1, natomiast złoże Obice 
(22,9 mln t) należy do złóż perspektywicznych (kat. C2). Udokumentowane 
są one przede wszystkim dla produkcji kruszywa łamanego. Złoże Obice 
może także dostarczać surowca dla przemysłu wapienniczego, a w złożu 
Dębska Wola jako kopalinę towarzyszącą udokumentowano także margle 
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i wapienie margliste do produkcji cementu. Są to jednak złoża konfliktowe 
z powodu położenia w strefie zasilania zbiornika wód podziemnych oraz 
występowania gleb chronionych.

Wapienie, wapienie margliste i margle dla przemysłu wapienniczego 
i cementowego związane z utworami jury górnej (malmu) SW obrzeżenia 
antyklinorium świętokrzyskiego.

Pokładowe złoża wapieni są związane z pasem wychodni utworów 
malmu o przebiegu NW-SE wzdłuż południowo-zachodniego obrzeżenia 
Gór Świętokrzyskich.

Od NW ku SE są to niezagospodarowane złoże Krasocin (608,1 mln t), 
okresowo eksploatowane złoże Krasocin I (11,7 mln t) i aktualnie eksplo-
atowane złoże Bukowa (273,5 mln t). Udokumentowano w nich wapienie 
mające zastosowanie w przemyśle wapienniczym oraz, jako kopalinę to-
warzyszącą, wapienie margliste i margle przydatne jako surowiec do pro-
dukcji cementu. Miąższości tych złóż wahają się w granicach 20-125 m, 
przy grubościach nadkładu 2,2-4,6 m. Ścieralność w bębnie Devala 6,6 do 
19,8%, na tarczy Boehmego 0,3 – 1,4 cm, a wytrzymałość na ściskanie od 
43 do 178 MPa (średnio 83 MPa). Parametry chemiczne to zawartość CaO 
w granicach 37,8–55,8%, MgO – 0,1 do 2,17, Al2O3 0,07 do 5,15 (średnio 
0,25%) oraz Fe2O3 średnio 0,14%.

Dalej ku SE udokumentowano dziewięć złóż surowców węglanowych. 
Kryteria surowców dla przemysłu wapienniczego, cementowego, hutniczego 
(topnik), chemicznego i cukrowniczego spełniają wapienie jurajskie z eks-
ploatowanych złóż: Leśnica-Małogoszcz (269,3 mln t), Chęciny-Wolica 
(140 mln t) Wierzbica (51,5 mln t), Głuchowiec (5 mln t) i Morawica III 
(112,5) i Wola Morawicka (9,9 mln t). To ostatnie jest złożem ważnym 
z powodu dobrej bloczności wapieni i ich interesującej kolorystyki.

Pod kątem produkcji kruszyw łamanych zostały rozpoznane złoża 
wapieni jurajskich Głuchowiec oraz perspektywiczne złoża Głuchowiec II 
i Chomentów (308,2 mln t) udokumentowane pod kątem produkcji kruszywa 
drogowego i budowlanego oraz rezerwowe złoża Goździec (75,7) udoku-
mentowane w kat. C1 dla przemysłu wapienniczego. Wielkie złoże Nida 
– Lurowizna (231,2 mln t) udokumentowano dla przemysłu cementowego. 
Są to złoża skoncentrowane w regionie kieleckim, w większości konfliktowe 
z powodu położenia w obrębie gleb chronionych, terenów cennych, a nie-
kiedy położenia w strefie zasilania zbiornika wód podziemnych.

Dalej ku wschodowi w stronę Opatowa leży eksploatowane złoże Celiny 
I udokumentowane w kategorii C1 na obszarze ponad 24 ha. Miąższość 
kopaliny zawiera się w granicach od 10,1 do 65,1 m, przy wartości śred-
niej 48,7 m. Grubość nadkładu wynosi średnio 4,5 m. Występujące tu 
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wapienie krystaliczne, detrytyczne, skaliste i organogeniczne nadają się 
do produkcji kruszyw drogowych i kamienia łamanego dla budownictwa. 
Niektóre odmiany wapieni górnej jury (kimerydu) spełniają kryteria ka-
mienia dekoracyjnego. W złożu wapieni i margli Suchowola – Kamienna 
Góra eksploatowane są równocześnie wapienie z okresu dewonu, jury 
i neogenu. Perspektywiczne złoże wapieni i margli jurajskich Wymysłów 
koło Opatowa, o zasobach 31 mln t, zawiera wapienie przeznaczone dla 
przemysłu cementowego i wapienniczego.

Wapienie, margle i opoki górnokredowe Płyty Lubelskiej okolic Chełma
Spośród złóż wapieni i margli dla przemysłu cementowego eksploato-

wane aktualnie są złoża Chełm (192,7 mln t) i Rejowiec (38,4 mln t), oba 
w okolicach Chełma. W złożu Chełm eksploatowane są wapienie i margle 
mastrychtu górnego. Złoże ma formę pokładową, jego miąższość waha się od 
26,0 do 51,0; średnia wynosi 41,6 m. Średnia grubość nadkładu to 0,31 m. 
Podstawowe parametry kopaliny są następujące:

 - zawartość CaO 46,15 – 51,10; śr. 48,97%
 - zawartość SiO2 5,05 – 12,42; śr. 7,38%
 - zawartość Al2O3 1,52 – 4,95; śr. 2,55%
 - zawartość MgO 0,14 – 1,03; śr. 0,47%
 - zawartość Fe2O3 0,45 – 1,1; śr. 0,71%
 - moduł krzemianowy 1,28 – 6,51; śr. 2,26
 - moduł glinowy 1,75 – 8,17; śr. 3,59

Wykazuje ona przydatność do produkcji cementu (surowiec niezupełny).
Podobnymi parametrami charakteryzuje się złoże Rejowiec. Typowym 

zlożem perspektywicznym jest Pokrówka 267,9 mln t), także w powiecie 
chełmskim. Jest to złoże pokładowe o miąższości od 40 do 75 m (średnio 
53,3) i stosunku N/Z 0,008. Średnie zawartości CaO to 42.03%, MgO – 
0,86%, SiO2 16,19.

Wychodnie wapieni i margli Płyty Lubelskiej okolic Tomaszowa 
Lubelskiego

W południowej części województwa lubelskiego w obrębie wychodni 
utworów węglanowych kredy górnej udokumentowano wielkie niezagospo-
darowane złoże perspektywiczne margli Żurawce (1243 mln t) dla potrzeb 
przemysłu cementowego. Miąższość kopaliny wynosi od 73 do 86,7 m, 
średnia grubość nadkładu 1,1 m. Podstawowe parametry kopaliny są nastę-
pujące: gęstość 2,73 g/cm3, zawartość CaO - 42,76%, MgO - 0,67%, SiO2 
- 15,09, Al2O3 - 4,02, Fe2O3 - 1,14, moduł krzemianowy 2,92, moduł gli-
nowy 3,53. Taki zakres parametrów jakościowych umożliwia wykorzystanie 
kopaliny do produkcji klinkieru cementowego. Dalej ku W, w przedłużeniu 
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wychodni tego samego kompleksu surowcowego koło Janowa Lubelskiego 
udokumentowano inne złoże perspektywiczne Frampol II (97 mln t).

Organodetrytyczne wapienie mioceńskie zapadliska przedkarpackiego
Najbardziej znaną i charakterystyczną odmianą wapieni na terenie po-

łudniowej części województwa świętokrzyskiego są mioceńskie wapienie 
organodetrytyczne, jasnokremowe, uławicone, nazywane „wapieniami 
pińczowskimi”. Wapień pińczowski jest znakomitym, łatwym w obróbce 
i trwałym materiałem kamieniarskim i rzeźbiarskim stosowanym od śre-
dniowiecza. Niskie parametry wytrzymałościowe nie są przeszkodą w jego 
zastosowaniu, gdyż z upływem czasu wapień ten zwiększa swą wytrzyma-
łość i wykazuje doskonałą, sprawdzoną wielowiekowym doświadczeniem, 
odporność na czynniki atmosferyczne.

W typowym, okresowo eksploatowanym złożu Pińczów (4,9 mln t) 
występują wapienie gruboziarniste, średnioziarniste i drobnoziarniste. 
Najbardziej cenioną odmianą jest wapień drobnoziarnisty pokładu dolnego 
Miąższość kopaliny wynosi średnio 15,4 m, a grubość nadkładu waha się 
w granicach od 0 do 8 m. Złoże uznano za rzadkie w skali kraju z punktu 
widzenia ochrony złóż i konfliktowe z punktu widzenia ochrony środowiska.

Inne złożą wapieni mioceńskich mają podobne charakterystyki (n.p. 
Bogucice – Zakamień i zaniechane Skowronno oraz Potok Rządowy koło 
Staszowa). Wapienie spełniają kryteria surowca do produkcji wapna nawo-
zowego. Mogą one również znaleźć zastosowanie w przemyśle wapienni-
czym.

Piaskowce kwarcytowe kambru paleozoicznego trzonu pasma 
świętokrzyskiego

Wychodnie kambryjskich piaskowców kwarcytowych przebiegają 
w kierunku WNW-ESE w pasie głównych wzniesień Gór Świetokrzyskich. 
Leżą one w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego i innych stref 
chronionych, co wyklucza ich zastosowanie ekonomiczne.

Kambryjskie piaskowce kwarcytowe zwane kwarcytami są wydoby-
wane w złożu Wiśniówka (58,2 mln t) na N od Kielc na obszarze 49,1 ha. 
Kopalina o średniej miąższości 68 m leży pod nadkładem o grubości od 1,0 
do 10,5 m (średnio 3,4 m). Piaskowce charakteryzują się dużą zawartością 
SiO2 – średnio 93,79% (71,5 – 97,27%), gęstością pozorną 2,58 g/cm3, 
porowatością 3,10% i wytrzymałością na ściskanie średnio od 157,4 MPa 
(po zamrożeniu) do 184,9 MPa (w stanie powietrzno-suchym). Ich średnia 
ścieralność w bębnie Devala wynosi 3,49%, a mrozoodporność jest całkowi-
ta. Dobre parametry jakościowe kwalifikują piaskowce kwarcytowe kambru 
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jako kruszywo drogowe i kolejowe klasy I, także jako surowiec stosowany 
w przemyśle hutniczym do produkcji żelazokrzemu.

Piaskowce kwarcytowe dewonu głównego trzonu północnego 
(łysogórskiego) pasma Gór Świętokrzyskich.

Piaskowce kwarcytowe dolnego dewonu zwane kwarcytami mają na 
obszarze pasma łysogórskiego największe znaczenie złożowe. Wszystkie 
ich udokumentowane złoża spełniają kryteria surowca do produkcji ma-
teriałów ogniotrwałych, choć w różnym stopniu, wskutek zróżnicowania 
gatunkowego surowca.

Najpełniej rozpoznanym pod tym względem jest zagospodarowane złoże 
Bukowa Góra (14,4 mln t). Piaskowce kwarcytowe spełniają wymagania 
normy stawiane odpowiednim gatunkom surowca. Surowiec stosowany 
jest do produkcji żelazostopów. Słabiej poznane są rezerwowe złoża Góra 
Skała (1,7 mln t) oraz Wojtkowa Góra I (1,1) i II (1,26 mln t) W złożu Góra 
Skała część zasobów zakwalifikowano jako kruszywo łamane dla celów 
drogowych i do betonów wysokich marek. Parametry geologiczno-górnicze 
są korzystne – miąższość złóż 5 –32 m, nadkład 2-2,5 m, gęstość pozorna 
2,55-2,65 g/cm3, gęstość po wypaleniu (14600C) 2,58-2,32, porowatość 
1-2,25%, po wypaleniu 7,13-8,15.

Dalej ku E kompleks litologiczny o znaczeniu surowcowym tworzą pia-
skowce kwarcytowe dewonu dolnego, zaliczane do kopalin podstawowych. 
Występują one w obrębie Pasma Bostowskiego i Pokrzywiańskiego. W ob-
rębie niemal całej wychodni piaskowców kwarcytowych udokumentowane 
jest niewielkie złoże Doły Biskupie-Godów. Złoże to ma powierzchnię 5,8 
ha, a średnia miąższość kopaliny wynosi 30,0 m Seria złożowa zbudowana 
jest z ławic silnie spękanych piaskowców kwarcytowych zapadających pod 
kątem 60º–70º, które często przewarstwione są iłowcami i mułowcami. 
Tylko część piaskowców kwarcytowych z tego złoża spełnia wymagania 
dla materiału ogniotrwałego.

Piaskowce kwarcytowe dewonu głównego trzonu południowego 
(kieleckiego) pasma Gór Świętokrzyskich.

Z piaskowcami kwarcytowymi dewonu pasma kieleckiego w rejonie na 
E od Sandomierza wiążą się trzy małe złoża piaskowców kwarcytowych 
udokumentowane pod kątem produkcji kruszyw łamanych.
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Piaskowce triasu dolnego permo-mezozoicznego obrzeżenia pasma 
fałdowego Gór Świętokrzyskich

Piaskowce spełniające kryteria blocznego, budowlanego kamienia 
naturalnego występują w najwyższej części dolnego triasu (ret) oraz w ju-
rze dolnej. Udokumentowane złoża piaskowców triasowych położone są 
w rejonie Skarżysko-Kamiennej. Są to gruboławicowe, jasnoszare, niekiedy 
żółtordzawe, drobnoziarniste piaskowce o spoiwie krzemionkowo-ilastym, 
odpowiadające znanej odmianie piaskowców szydłowieckich. Piaskowce te 
charakteryzują się średnim ciężarem właściwym 2,66 g/cm3, porowatością 
bezwzględną 0,15%, wytrzymałością na ściskanie w stanie powietrzno-su-
chym 85,6 MPa i średnią nasiąkliwością 2,76%. Piaskowce są przydatne 
jako kamienie drogowe i budowlane. Przy wykorzystaniu obróbki można 
wyrabiać z nich różnego rodzaju płyty okładzinowe i kostki budowlane. 
Stanowią też doskonały materiał do wyrobu kamieni młyńskich, toczaków 
i osełek. Eksploatowane są one od początku rozwoju budownictwa kamien-
nego na ziemiach polskich. Ten wyśmienity kamień ciosowy był masowo 
przewożony do Warszawy, gdzie był powszechnie używany do wyrobu płyt, 
kolumn, nagrobków, a także jako materiał ornamentacyjny.

Piaskowce jury dolnej obrzeżenia pasma fałdowego Gór Świętokrzyskich
Piaskowce jury dolnej występujące w NE części woj. świętokrzyskiego 

są średnio – i drobnoziarniste, barwy białej, żółtej oraz szarej. Spoiwo jest 
ilaste, a głównym składnikiem są słabo obtoczone ziarna kwarcu. Piaskowce 
są średnio – i gruboławicowe. Miąższość ławic przeważnie wynosi 1 m, 
czasem przekracza 2 m. Warstwy skał zalegają prawie poziomo. Piaskowce 
te mogą być przydatne do produkcji bloków i płyt surowych nienarażonych 
na ścieranie oraz na kamień łamany. Są one łatwe w obróbce i nadają się na 
kamienne elementy budowlane i okładzinowe. Ze względu na małą zwię-
złość i dużą ścieralność nie powinny być stosowane do produkcji elementów 
narażonych na ścieranie, takich jak schody i cokoły.

Surowce ceramiczne w utworach triasu dolnego permo-mezozoicznego 
obrzeżenia pasma fałdowego Gór Świętokrzyskich

Złoża surowców ceramicznych związane są z równoleżnikowym 
pasem wychodni utworów ilasto-mułowcowych triasu dolnego między 
Radoszycami a Ostrowcem Świętokrzyskim. W powiecie koneckim w NE 
części województwa świętokrzyskiego leżą dwa eksploatowane złoża dol-
notriasowych iłowców i mułowców ceramiki budowlanej: złoże Kozów (3,5 
mln m3) i Pałęgi (2,3 mln m3), okresowo eksploatowane złoże Gościniec 
(3,8 mln m3) W tym samymym rejonie leżą mniejsze złoża niezagospodaro-
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wane Nalewajków 1 (1,1 mln m3) i Nalewajków 2 (1,0 mln m3). Wszystkie 
triasowe złoża surowców ilastych są częściowo zawodnione, a kopaliną 
w nich są iłowce i mułowce illitowe, bezwapniowe. Złoża te wykazują 
średnią miąższość od 12 do 18 m, przy grubości nadkładu 0,8 do 2,7 m. 
Podstawowe parametry fizyko-techniczne to: woda zarobowa 20–21%, 
skurczliwość wysychania 6,8-7,2%, nasiąkliwość wagowa po wypaleniu 
w T 10000C - 8-10%, wytrzymałość na ściskanie po wypaleniu 19,2-31,0 
MPa. Surowiec ilasty jest przydatny dla potrzeb ceramiki budowlanej. 
Według klasyfikacji sozologicznej wszystkie złoża surowców ilastych cera-
miki budowlanej zaliczono do złóż licznie występujących, łatwo dostępnych 
i małokonfliktowych.

Z utworami triasu dolnego są związane także ważne złoża iłów (glin) ka-
mionkowych zlokalizowane w pobliżu Skarżyska-Kamiennej i Suchedniowa; 
są to złoża eksploatowane – Baranów (1,2 mln m3) i rezerwowe – Wierzbka 
(7,2 mln m3). Średnia miąższość złóż to 10,5 do 24 m. Iły zawierają 0,02 
do 4,41% frakcji poniżej 0,06 mm. Ogniotrwałość zwykła iłów waha się 
między 125 do 152 sP, nasiąkliwość surowca ceramicznego po wypaleniu 
w temperaturze 1200oC od 0,77 do 2,0%, a wytrzymałość na ściskanie po 
wysuszeniu – 2,26 do 5,05 MPa.

Surowce ceramiczne w utworach triasu górnego i jury dolnej (liasu) 
permo-mezozoicznego obrzeżenia pasma fałdowego Gór Świętokrzyskich

Utwory jury dolnej północnego obrzeżenia pasma świętokrzyskiego 
tworzą duże obszarowo wychodnie między Końskimi na W po okolice 
Starachowic na wschodzie. Skały zalegają poziomo lub prawie poziomo. 
Z tym kompleksem surowcowym związane są ważne złoża iłów kamionko-
wych. Są to niezagospodarowane rezerwowe złoże Parszów-Szkleniec (3,9 
mln m3) oraz perspektywiczne, udokumentowane w kat. C2: Adamów (4,8 
mln m3) i Majków (17,2 mln m3) koło Starachowic oraz złoże Włochów 
(16,5 mln m3) koło Końskich. Miąższość złóż zmienia się od 1,0 m do 19,5 
m i średnio wynosi 7,2 m, nadkład ma średnią grubość 4.0 m. Przykładowe 
parametry iłów kamionkowych przedstawiają się następująco: zawartość 
frakcji poniżej 0,06 mm – 4,65%, ogniotrwałość zwykła 127-172 sP, nasią-
kliwość po wypaleniu w temperaturze 1200ºC zmienia się od 3,04 do 4,47%, 
a wytrzymałość na ściskanie po wysuszeniu zmienia się od 2,4 do 4,5 MPa.

Kopaliną towarzyszącą są w niektórych złożach piaskowce o średniej 
miąższości 3,0 m, przydatne jako kamień budowlany, w innych – surowce 
ilaste ceramiki budowlanej.

Typowym złożem rezerwowym surowców ceramiki budowlanej jest 
Węglów (2,3 mln m3), o miąższości średniej 11,53 m. Złoże ma formę 
pokładowo-soczewkową, a kopalinę stanowią iły jurajskie bezmarglowe, 
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woda zarobowa wynosi 20,2%, skurczliwość suszenia – 5,9%, Po wypaleniu 
surowca ceramicznego skurczliwość wypału wynosi – 0,95%.

Rejon Starachowic to obszar znaczących tradycji wydobywania kopa-
lin ilastych, wykorzystywanych jako surowce kamionkowe, ogniotrwałe, 
kaflarskie, fajansowe, garncarskie i ceglarskie. Interesujące surowcowo iły 
występują w utworach najwyższej części dolnego i górnego triasu, dolnej 
jury, w mniejszym stopniu w neogenie i czwartorzędzie. Największe zna-
czenie gospodarcze mają iły serii zagajskiej liasu (Kozydra, 1968). Kopalina 
ta spełnia kryteria iłów kamionkowych – ogniotrwałych i wysokotopliwych 
(Wyrwicka, Wyrwicki, 1994). Złoża te charakteryzują się niekiedy trudnymi 
warunkami górniczymi, gdyż występują pod grubym nadkładem, zawierają 
przerosty piaskowców i są poprzecinane uskokami. Szczególnym surow-
cem ilastym są na omawianym obszarze iłowce z hałd poeksploatacyjnych 
kopalń dolnojurajskich rud żelaza Henryk i Majówka.

Na W od Kielc leżą 2 niezagospodarowane złoża surowców ilastych do 
produkcji cementu Gnieździska (2,9 mln m3) i Nida-Lurowizna (5,9 mln m3) 
Jej parametry jakościowe przedstawiają się następująco: zawartość SiO2 od 
28,35 do 76,22%, średnio 67,86%, Al2O3 od 9,7 do 17,2%, średnio 14,15%, 
CaO od 1,92 do 4,25%, średnio 2,97%.

Surowce ceramiczne w utworach ilastych zapadliska przedkarpackiego
Złoża surowców ceramicznych związane z utworami ilastymi zapadliska 

przedkarpackiego występują w S części województwa świętokrzyskiego 
i lubelskiego od rejonu Pińczowa po Tarnobrzeg i Tomaszów Lubelski. Są 
to przeważnie bentonity i iły bentonitowe, które tworzą cienkie przewar-
stwienia w piaszczysto-węglanowo – marglistych osadach badenu i ilastych 
osadach sarmatu.

W rejonie Chmielnika znaczne obszary pokrywają mioceńskie osady 
ilaste – tzw. iły krakowieckie, które stanowią dobry surowiec dla potrzeb 
ceramiki budowlanej. Udokumentowane zostały one w 3 złożach perspek-
tywicznych (w kat. C2): Zrecze (34,2 mln m3), Chałupki (36,0 mln m3) 
i Raczyce (2,5 mln m3). Parametry jakościowe iłów kwalifikują je jako 
surowiec do produkcji ceramiki budowlanej grubościennej, cienkościennej 
i elementów drążonych (cegła pełna, dziurawka, sitówka, kratówka, pu-
staki rurki drenarskie). Wszystkie złoża odznaczają się prostą, pokładową 
budową geologiczną, dobrą jakością kopaliny oraz miąższością serii ilastej 
przekraczającą miąższość bilansową (średnia miąższość od 19,3 do 25,3 m, 
średni nadkład 3,0 –3,5 m). Złoża są częściowo zawodnione.

Iły krakowieckie budują duże złoże Stopnica (93,3 mln m3) o powierzchni 
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351,5 ha. Miąższość kopaliny mieści się w granicach od 18,4 do 35,7 m, przy 
wartości średniej 28 m. Grubość nadkładu wynosi 0,2-5,5 m, średnio 2,8 m. 
Średnie parametry jakościowe kopaliny są następujące: zawartość margla 
ziarnistego 0,02%, woda zarobowa 29,85%, a skurczliwość wysychania 
7,6%. Nasiąkliwość tworzywa ceramicznego po wypaleniu w temperaturze 
900°C wynosi 12,27%, a jego porowatość 23,49%. Te parametry kwalifi-
kują kopalinę do produkcji wyrobów grubo – i cienkościennych (oprócz 
dachowych) oraz drążonych. Złoże to znajduje się na terenie Solecko-
Pacanowskiego OchK, należy więc złóż konfliktowych. Podobne własności 
prezentuje kopalina w perspektywicznym złożu Zielonki II (7,2 mln m3). 
Surowiec wymaga tu schudzania. Złoże znajduje się one w obrębie strefy 
ochrony „C” uzdrowiska Solec Zdrój, na terenie Solecko-Pacanowskiego 
OchK.

Rejon Pacanowa należy do bogatych pod względem występowania 
surowców ilastych opartych na iłach krakowieckich. Większość udokumen-
towanych złóż nie przekracza tu jednak 5 mln m3 zasobów.

Iły krakowieckie, z uwagi na stosunkowo małą zmienność litologiczną 
oraz dobre właściwości technologiczne (brak margla ziarnistego, łatwość 
formowania, duży interwał wypalania), są wartościowym surowcem ce-
ramiki budowlanej. W okolicy Stopnicy, na podstawie przeprowadzonych 
badań geofizycznych, wierceń i badań laboratoryjnych, wyznaczono obszar 
prognostyczny o powierzchni około 200 ha, gdzie pod nadkładem o grubości 3 
m występują iły krakowieckie o miąższości ponad 30 m, których zasoby osza-
cowano na 54 mln m3. W okolicy Oleśnicy zasoby obszaru prognostycznego 
o powierzchni ponad 500 ha wynoszą około 131 mln. m3. Iły znajdują się pod 
nadkładem o grubości 4 m, a ich miąższość wynosi ponad 150 m.

Złoża ceramiki budowlanej związane z utworami czwartorzędowymi.
Złoża takie nie mają znaczenia ponadlokalnego. Zwykle są one zało-

żone w utworach pyłowatych, lessopodobnych, w mułkach rzecznych lub 
iłach warwowych. Są to złoża małe, o słabych do średnich parametrach 
jakościowych.

Piaski i żwiry sandru Lubartowa
Pole sandrowe w okolicach Lubartowa nie jest strukturą jednolitą. Piaski 

oraz piaski z domieszką  żwirów tworzą tu nieregularne płaty o miąższości 
do 30 m zalegające między wyspowymi wychodniami podłoża kredowego 
oraz glin zwałowych zlodowacenia warty. W obrębie tej jednostki udoku-
mentowano szereg złóż piasków, z których najważniejsze są niezagospoda-
rowane złoża perspektywiczne Leszkowice (87 mln t), Górka Lubartowska 
(102,4), Rokitno (92,2). Zagospodarowane jest złoże Niemce-Rokitno I 
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NE (17,7 mln t). Podstawowe parametry tych złóż to: zawartość frakcji 
poniżej 2 mm – średnio 97 %, Zawartość pyłów mineralnych 3,6%, ciężar 
nasypowy – 1,7 T/m3 . Podobne parametry cechują inne złoża piasków 
wodnolodowcowych.

W obrębie sandru Lubartowa udokumentowane są także piaski kwar-
cowe do produkcji betonów komórkowych w złożach perspektywicznych 
Brzeziny (3 mln m3) i Zapłocie (1,0 mln m3). Zaniechane zostało złoże 
Lubartów (3 mln mln m3). Piaski rzeczne występują w dolinie Wieprza 
i Wisły, ale występują na nich jedynie mniejsze złoża. Generalnie złoża 
piasków są skoncentrowane w środkowej i północnej części województwa 
lubelskiego na N od linii maksymalnego zasięgu zlodowacenia odry. Ich 
zasoby perspektywiczne są ogromne i jedynym ogranicznikiem ich ewen-
tualnego zagospodarowania są względy środowiskowe.

Reasumując, zasoby perspektywiczne piasków i żwirów omawianych 
województw stanowią całkowicie wystarczającą bazę zasobową i nawet po 
wprowadzeniu ograniczeń środowiskowych nie będą wymagały rozpoczęcia 
nowych prac poszukiwawczych.
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2.5.3. uwarunkowania środowiskowe i planistyczne związane 
z zagospodarowaniem złóż perspektywicznych województw 
świętokrzyskiego i lubelskiego, wynik analizy przestrzennej 
metodą gis

województwo świętokrzyskie

Charakterystycznym centralnie położonym elementem podziału fizycz-
no-geograficznego województwa świętokrzyskiego są Góry Świętokrzyskie, 
o przebiegu NW-SE, stanowiące centrum Wyżyny Kieleckiej. Położone 
wokół nich mezoregiony swoim przebiegiem nawiązują do ich ułożenia. Na 
system ochrony przyrody województwa, który w znacznym stopniu wyzna-
cza kierunki zagospodarowania obszaru, sprzeczne z eksploatacją kopalin, 
składają się: park narodowy, dziewięć parków krajobrazowych, dziesięć 
obszarów chronionego krajobrazu, kilkadziesiąt rezerwatów i innych form 
ochrony, takich jak pomniki przyrody i użytki ekologiczne. Rozmieszczenie 
wymienionych prawnych form ochrony przyrody oraz obiektów ochrony 
wód podziemnych miało wpływ na rozkład zidentyfikowanych obszarów 
o wysokiej i bardzo wysokiej konfliktowości względem potencjalnej eks-
ploatacji, nieeksploatowanych perspektywicznych złóż surowców skalnych. 
Obszary wyraźnie konfliktowe dla górniczego użytkowania terenu znajdu-
ją się w północnym i południowym paśmie województwa o wydłużeniu 
naśladującym główny kierunek ułożenia jednostek mezoregionalnych  
(rys. 8). W części północnej za obszar konfliktowy należy uznać mezore-
gion Płaskowyż Suchedniowski, gdzie położone są dwa parki krajobrazo-
we - Suchedniowsko-Oblęgorski oraz Sieradowicki. W części ich obszaru 
znajdują się sąsiadujące zbiorniki wód podziemnych GZWP 415 Zbiornik 
rzeka Górna Kamienna oraz GZWP 419 Zbiornik Bodzentyn. W kierunku 
południowym obszar konfliktowy kontynuuje się w granicach środkowej 
i wschodniej części mezoregionu Góry Świętokrzyskie, co związane jest 
z Świętokrzyskim Parkiem Narodowym oraz Jeleniowskim i Cisowsko-
Orłowiński Parkiem Krajobrazowym. Wymienione obszary chronione po-
łączone są strefami otulin, których rolę często spełniają formy ochrony kra-
jobrazowej, tak jak Cisowsko-Orłowiński Obszar Chronionego Krajobrazu. 
Dodatkowo w rejonie tym występują pojedyncze siedliskowe obszary Natura 
2000. W części południowej województwa zdecydowanie wyróżnia się rejon 
znajdujący się w granicach mezoregionów Niecka Solecka, Garb Pińczowski 
i Dolina Nidy. Wyraźne podwyższenie wskaźnika konfliktowości wynika 
tutaj z obecności Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, 
na które nakładają się obszary ochrony siedliskowej i specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000. Rejon ten jest również miejscem występowania wielu 



130

R
ys

. 8
. R

oz
m

ie
sz

cz
en

ie
 z

łó
ż 

pe
rs

pe
kt

yw
ic

zn
yc

h 
na

 tl
e 

m
ap

y 
w

yn
ik

ow
ej

 w
al

or
yz

ac
ji 

pr
ze

st
rz

en
no

-p
rz

yr
od

ni
cz

ej
 o

bs
za

ru
 

 w
oj

ew
ód

zt
w

a 
św

ię
to

kr
zy

sk
ie

go
, w

 p
od

zi
al

e 
na

 m
ez

or
eg

io
ny

 i 
po

w
ia

ty
 (o

zn
ac

ze
ni

e 
zł

óż
 z

ob
. r

ys
. 2

)



132

stref ochrony ujęć wód podziemnych oraz utworzonych dla nich obszarów 
i terenów górniczych. Wymóg ochrony wód podziemnych jest również zwią-
zany z obecnością w całym południowym obszarze województwa zbiornika 
wód podziemnych GZWP 409 Niecka miechowska (SE). Z tego powodu 
mezoregiony Płaskowyż Jędrzejowski, Pasmo Przedborsko-Małogowskie 
oraz Niecka Włoszczowska zostały w wyniku analizy kartograficznej zi-
dentyfikowane jako rejony o wysokim stopniu konfliktowości. W obrębie 
wymienionych mezoregionów występują dodatkowo oddalone od siebie 
strefy ochrony ujęć wód podziemnych oraz Włoszczowsko-Jędrzejowski 
Obszar Chronionego Krajobrazu, którego funkcje ochronne wzmocnione 
są przez siedliskowe obszary Natura 2000, wydzielone w granicach do-
lin rzecznych, np. PLH260013 Dolina Białej Nidy. Za rejony praktycznie 
pozbawione ograniczeń, identyfikowanych w skali obszaru województwa, 
można wskazać mezoregiony Nizina Nadwiślańska, Małopolski Przełom 
Wisły, Wyżyna Sandomierska, Niecka Połaniecka, Płaskowyż Proszowicki 
oraz fragmenty mezoregionu Pogórze Szydłowieckie. Rejony te w znacz-
nym stopniu są użytkowane rolniczo, z czym mogą wiązać się lokalne 
ograniczenia wynikające z ochrony gruntów rolnych.

Obszar województwa świętokrzyskiego należy do rejonów Polski 
o bogatych tradycjach górnictwa kopalin skalnych. Stąd obok złóż eksplo-
atowanych i zaniechanych znajduje się tu wiele nieeksploatowanych złóż 
perspektywicznych, o zasobach rozpoznanych wstępnie. W większości są to 
złoża surowców okruchowych, piasków oraz piasków i żwirów. Towarzyszą 
im złoża piasków kwarcowych do produkcji cegły silikatowej i betonów 
komórkowych. Występują tu również, na południu województwa, pojedyn-
cze złoża wapieni, a na północy złoża piaskowców. W grupie surowców 
ilastych występuje kilka złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej oraz 
dwa złoża glin kamionkowych.

Rozmieszczenie złóż wymienionych kopalin, w szczególności należą-
cych do grupy kamieni drogowych i budowlanych, związane jest z głównym 
przebiegiem struktur geologicznych, który, co jest w pełni zrozumiałe, 
determinuje ułożenie jednostek fizjograficznych i ukształtowanie obszaro-
wych obiektów ochrony przyrody różnej rangi. Z tego względu większość 
złóż perspektywicznych położonych jest w obrębie obszarów o wysokim 
stopniu konfliktowości, co generalnie oznacza, że zagospodarowanie zaso-
bów perspektywicznych kopalin skalnych województwa będzie się wiązało 
z znaczącymi ograniczeniami. Nie wykluczają one jednak możliwości ich 
zagospodarowania, ponieważ lokalnie, dla każdego indywidualnego złoża, 
stopień i rodzaj ograniczeń będzie bardziej zróżnicowany niż wynika to 
z oceny przeprowadzonej dla obszaru w skali województwa.
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województwo lubelsKie

Wyniki kartograficznej analizy uwarunkowań eksploatacji kopalin wy-
nikających z ochrony środowiska oraz stanu zagospodarowania obszaru 
województwa lubelskiego pozwalają zidentyfikować obszary, w których 
ich wydobycie będzie związane ze znaczącymi ograniczeniami. Obszary 
takie najwyraźniej zaznaczają się w granicach mezoregionów: Równina 
Łęczyńsko-Włodawska, Roztocze Środkowe, Równina Biłgorajska oraz 
w niewielkiej części mezoregionów Równina Łukowska i Obniżenie 
Dubieńskie (fig. 9). Są to głównie miejsca związane z wysokimi formami 
ochrony przyrody takimi jak parki narodowe i towarzyszące im parki kra-
jobrazowe, które spełniające również rolę ich otuliny. Wymienić tu należy 
Poleski Park Narodowy i Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie oraz 
Sobiborski Park Krajobrazowy, położone w środkowo-wschodniej czę-
ści województwa. Podobny charakter posiada obszar o bardzo wysokim 
stopniu konfliktowości położony na południu województwa, w obrębie 
Roztocza Środkowego, gdzie znajduje się Roztoczański Park Narodowy 
i Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy. Rejon ten, wzdłuż południowej 
granicy województwa jest dodatkowo objęty ochroną Natura 2000 Roztocze 
PLB060012, we fragmencie którego położony jest także GZWP 407 Niecka 
lubelska (Chełm-Zamość). Na tym tle rejony pozostałych parków krajobra-
zowych i obszarów chronionego krajobrazu zostały zidentyfikowane jako 
wyspowo występujące obszary o średnim i wysokim stopniu konfliktowo-
ści. Pozostałe fragmenty województwa, szczególnie powyżej doliny rzeki 
Wieprz zaliczyć należy do rejonów o niskim stopniu konfliktowości dla 
lokowania inwestycji górniczych, związanych z odkrywkową eksploatacją 
kopalin skalnych.

Zdecydowana większość złóż perspektywicznych głównie piasków 
i żwirów, piasków kwarcowych oraz iłów ceramiki budowlanej zlokalizowa-
na jest w obrębie mezoregionu Wysoczyzna Lubartowska, znajdującego się 
w środkowej części województwa. Złoża te udokumentowano w granicach 
utworów lodowcowych: piasków i żwirów fluwioglacjalnych oraz utworów 
zastoiskowych. Rejon ten został zidentyfikowany jako obszar o niskim stop-
niu konfliktowości. Pozostałe pojedyncze złoża perspektywiczne kruszyw 
naturalnych oraz wapieni i margli dla przemysłu cementowego w rejonie 
mezoregionów Obniżenie Dorohuskie i Pagóry Chełmski, również znajduje 
się w obszarze o niskim stopniu konfliktowości. Należy jednak mieć na 
uwadze, że zagospodarowanie konkretnych obszarów złożowych może być 
związane z ograniczeniami lokalnymi, wynikającymi głównie z ochrony 
gleb o wysokich bonitacjach.
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2.6. województwa lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, 
mazowiecKie i podlasKie

Wydzielony dla celów analizy geologiczno-złożowej region Polski 
Środkowej obejmuje województwa lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, mazo-
wieckie i południową część podlaskiego. Podstawowym kryterium wydzie-
lenia tego regionu jest zdecydowana dominacja na powierzchni utworów 
czwartorzędowych odpowiadających zlodowaceniom środkowo-polskim, 
a w wypadku województw lubuskiego i wielkopolskiego także zlodowace-
niom północno-polskim, fazom leszczyńskiej i poznańskiej. W południo-
wych częściach województw łódzkiego i mazowieckiego pojawiają się 
izolowane wychodnie skał kredy dolnej i górnej oraz jury. Odpowiadają one 
północnym skrajom wychodni skał monokliny śląsko-krakowskiej, niecki 
Nidy oraz obrzeżenia antyklinorium świętokrzyskiego. Utwory paleogenu 
i neogenu rzadko pojawiają się na powierzchni w większych masach. Dlatego 
podstawą górnictwa surowców skalnych, poza wymienionymi wyjątkami, 
są w Polsce Środkowej piaszczysto-żwirowe i ilaste osady czwartorzędowe.

2.6.1. Kopaliny sKalne na tle budowy geologicznej

Najstarsze utwory pojawiające się na powierzchni w województwie 
lubuskim są reprezentowane przez mioceńskie iły, mułki, piaski i żwiry 
z wkładkami węgla brunatnego formacji ścinawskiej. Górna jej część ule-
gła w pewnych strefach deformacjom glacitektonicznym (Łuk Mużakowa, 
Wał Zielonogórski,). W stropie formacji ścinawskiej występują dwie ławice  
węgla o łącznej miąższości od 10 do 17 metrów, które należą do miocenu 
środkowego (II łużycka grupa pokładów). Pokład ten na obszarach zaburzeń 
glacitektonicznych, w rejonie Smogór, Sieniawy, Trzemeszna Lubuskiego 
był intensywnie eksploatowany.

Utwory formacji ścinawskiej odsłaniają się na powierzchni terenu 
w formie wydłużonych soczew, w pasie moren spiętrzonych od Smogór po 
Świebodzin. Kierunek wychodni tych utworów jest zgodny z przebiegiem 
struktur glacitektonicznych. U schyłku miocenu środkowego na badanym 
obszarze rozpoczęła się akumulacja formacji poznańskiej wykształconej 
w postaci szaro-zielonych iłów z wkładkami mułków i piasków drobnozia-
ranistych o miąższości rzędu 30–60 m. Odsłaniają się one w obrębie Wzgórz 
Dalkowskich, Wzgórz Żarskich i Wału Zielonogórskiego w obrębie struk-
tur glacitektonicznych, a w południowej części województwa lubuskiego 
(Ławszowa, Gozdnica) w pozycji autochtonicznej.

U schyłku miocenu górnego i w pliocenie tworzyły się osady formacji 
gozdnickiej. W południowej części województwa lubuskiego stanowią one 
resztki plioceńskich stożków rzecznych pra-Nysy Łużyckiej, pra-Kwisy 
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i pra-Bobru. Żwiry i piaski kwarcowe z przewarstwieniami glin i iłów ka-
olinowych zachowały się w formie ostańców erozyjnych.

W dalej na wschód położonych województwach utwory miocenu i plioce-
nu reprezentowane przez iły, mułki, piaski i węgle brunatne na powierzchni 
pojawiają się rzadko i to przeważnie w obrębie moren czołowych i spiętrzo-
nych jako porwaki i wyciśnięcia glacitektoniczne lub, rzadziej, w odsłonię-
ciach erozyjnych podłoża. W województwie wielkopolskim takie wychodnie 
pojawiają się na Wzgórzach Ostrzeszowskich oraz w wielu punktach na 
krawędziach wysoczyzn plejstoceńskich w rejonie Gostyń-Śrem, a także 
w strefie zaburzeń glacitektonicznych fazy leszneńskiej. W województwie 
łódzkim, w jego S części, na Wyżynie Wieluńskiej oraz koło Skierniewic 
na Wysoczyźnie Rawskiej. W woj. mazowieckim w morenach czołowych 
Wysoczyzny Ciechanowskiej oraz w rejonie Mława-Płońsk. Utwory ilaste 
neogenu nie stanowią w Polsce Środkowej istotnej bazy zasobowej.

W czasie zlodowaceń południowopolskich doszło do ukształtowania 
zasadniczych rys współczesnego krajobrazu Wysoczyzny Lubuskiej. 
Powstały ciągi moren czołowych rozciągające się od wzgórz Dalkowskich 
po moreny spiętrzone Pojezierza Łagowskiego. Doszło do powstania naj-
głębszych rynien subglacjalnych. Procesy geologiczne w kolejnych okre-
sach dostosowały się do tak uformowanej paleorzeźby. W obrębie Wzgórz 
Dalkowskich, Wzniesień Żarskich i Wału Trzebnickiego i dalej ku E na 
Wzgórzach Ostrzeszowskich występują utwory lodowcowe, wodnolodow-
cowe i zastoiskowe, które uległy silnym deformacjom glacitektonicznym 
w czasie zlodowaceń południowopolskich. W strukturach glacitektonicz-
nych występują także piaski i żwiry wodnolodowcowe, pod względem 
ilościowym dominujące nad glinami zwałowymi oraz mułki zastoiskowe.

Strefy zaburzeń glacitektonicznych rozcięte są głębokimi rynnami 
subglacjalnymi. Charakterystyczną cechą osadów wypełniających rynny 
subglacjalne jest ich duża zmienność litologiczna. W strukturach tych wy-
stępują miąższe serie piasków i żwirów z licznymi przewarstwieniami glin 
piaszczystych i mułkowych. Łączna miąższość utworów wypełniających 
rynny subglacjalne dochodzi do 120 metrów. Nie mają one znaczenia dla 
górnictwa surowców skalnych.

Gliny zwałowe, które można wiązać ze zlodowaceniem nidy oraz sanu 
na ogół nie występują na powierzchni terenu. W różnej pozycji geologicznej 
w stosunku do glin zlodowaceń południowopolskich występują piaski i żwi-
ry wodnolodowcowe. Miąższość tych utworów jest zróżnicowana, może 
dochodzić do 50 m. Z okresu zlodowaceń południowopolskich pochodzą 
także piaski i mułki zastoiskowe stwierdzane w otworach wiertniczych.
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Utwory interglacjału mazowieckiego reprezentowane przeważnie przez 
piaski rzeczne i jeziorne oraz iły i mułki są stwierdzane w obrębie rynien 
podlodowcowych i dolin kopalnych. Także one nie mają znaczenia surow-
cowego.

Utwory występujące na powierzchni terenu na obszarze województw 
Polski Środkowej należą do zlodowaceń środkowopolskich i północnopol-
skich. Gliny zwałowe z okresu zlodowacenia odry odsłaniają się szero-
kim pasem w południowym obrzeżeniu pasa moren spiętrzonych Wzgórz 
Dalkowskich i Trzebnickich. Na północ od tego pasa, aż po linię maksymal-
nego zasięgu zlodowaceń północnopolskich dominują utwory zlodowacenia 
warty.

W rejonie Krosna Odrzańskiego odsłaniają się na powierzchni terenu 
piaski, żwiry, gliny moren spiętrzonych utworzonych w czasie zlodowace-
nia odry. Moreny spiętrzone w czasie zlodowacenia odry tworzyły się na 
zapleczu starszych stref zaburzeń, gdy lądolód napotykał na swej drodze 
wzniesienia morfologiczne. Piaski i żwiry wodnolodowcowe wypełniają 
obniżenia między strefami wypiętrzeń glacitektonicznych, osiągając miąż-
szość 50 metrów.

Na północ od linii moren czołowych w obrębie Wzgórz Dalkowskich 
i Wzniesień Żarskich odsłaniają się gliny zwałowe zlodowacenia warty. 
W województwie lubuskim płaty tych glin stwierdzono również w obrębie 
Wału Zielonogórskiego. Gliny zwałowe z tego zlodowacenia odsłaniają się 
również w dolinie Warty, na krawędzi tarasu pradolinnego, w rejonie jezio-
ra Zbąszyńskiego oraz na krawędzi tarasu pradolinnego w rejonie Krosna 
Odrzańskiego. Miąższość tych glin stwierdzona w otworach wiertniczych 
dochodzi do 30 metrów. Na glinach zwałowych leżą piaski i żwiry wodnolo-
dowcowe osiągające miąższość do 30 metrów. Drugim typem osadów wod-
nolodowcowych są utwory sandrowe pochodzące z etapu recesji lądolodu. 
Występują one na północnych skłonach Wzgórz Dalkowskich, Wzniesień 
Żarskich i Łuku Mużakowa. Miąższość ich waha się od 2 do 15 metrów. 
Mułki, piaski i iły zastoiskowe występują w stropie rynny subglacjalnej, 
w środkowej części depresji Nowej Soli. Podścielają utwory zakwalifiko-
wane do interglacjału eemskiego.

W południowej części omawianego obszaru warciańskie osady stożków 
rzecznych Bobru, Kwisy i Nysy Łużyckiej zazębiają się z osadami pradoliny 
barucko-głogowskiej.

Na obszarze województw wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego 
rozszerza się stopniowo powierzchnia pokryta przez utwory lodowcowe 
i wodnolodowcowe zlodowacenia warty. Wynika to z przesuwania się ku N 
linii maksymalnego zasięgu zlodowaceń północnopolskich. I tak, w woje-
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wództwie wielkopolskim gliny zwałowe dominują na powierzchni terenu aż 
po linię Wschowa-Leszno-Jarocin-Kłodawa budując rozległą wysoczyznę 
plejstoceńską rozcinaną przez doliny rzek. Obok glin zwałowych wystę-
pują tu płaty piasków wodnolodowcowych oraz piaski i mułki pagórów 
kemowych, zwłaszcza w okolicach Pleszewa. Na SE skraju województwa 
występuje fragment moreny spiętrzonej Wzgórz Ostrzeszowskich prze-
biegających między Kępnem a Turkiem. Między wysoczyzną morenową, 
a pasem moren czołowych rozpościera się pole sandrowe. Podobny styl 
budowy geologicznej dotyczy obszaru województwa łódzkiego. Z wyjąt-
kiem SE skraju województwa, gdzie występują wychodnie skał podłoża 
podkenozoicznego wśród osadów zlodowacenia odry, prawie cały pozostały 
obszar województwa jest pokryty przez gliny zwałowe zlodowacenia warty 
tworzące wysoczyzny plejstoceńskie (Wysoczyzny: Złoczewska, Łaska, 
Wzniesienia Łódzkie, Wysoczyzna Rawska) rozdzielane przez powierzchnie 
sandrowe. Największe płaty piasków sandrowych występują w okolicach 
Wieruszowa i między Zduńską Wolą a Łowiczem. Podrzędną rolę odgrywają 
utwory kemowe i ozy. Całość utworów zlodowacenia warty jest rozcinana 
przez późnoplejstoceńskie i holoceńskie doliny rzeczne z systemem tarasów 
rzecznych – Warty i Bzury z dopływami. Na obszarze województwa ma-
zowieckiego wysoczyzny morenowe Równiny Radomskiej i Kozienickiej 
w południowej jego części są rozcięte przez szeroką dolinę Wisły i jej 
dopływów z systemami tarasów. Znaczną rolę odgrywają tu pola piasków 
eolicznych. Dalej ku N wysoczyzny warciańskie są obcięte erozyjnymi 
krawędziami na linii Gostynin-Pruszków-Otwock-Wołomin przez dolinę 
dolnego Bugu, a na W od Warszawy przez szeroką pradolinę warszawsko-
-berlińską. W jej obrębie dominują piaski, żwiry i mułki rzeczne, iły, mułki 
i piaski zastoiskowe, piaski eoliczne i pola wydmowe oraz osady holoce-
nu. Na północ od linii dolin Wisły, Bugonarwi i Bugu ponownie dominują 
warciańskie wysoczyzny morenowe rozcinane przez młode doliny rzeczne. 
Duży jest tu udział utworów z fazy deglacjacji – kemów i ozów, a także 
utworów zastoiskowych. Linia maksymalnego zasięgu zlodowaceń północ-
nopolskich przebiega w NE (w okolicach Płocka) i N części województwa 
(Myszyniec). Na S od linii Myszyńca rozprzestrzenia się obszerny sandr 
północnopolski budujący Równinę Kurpiowską, złożony z piasków i żwirów 
wodnolodowcowych, utworów zastoiskowych oraz pól piasków eolicznych.

Cała południowa i środkowa część województwa podlaskiego aż po linię 
Grajewo-Dąbrowa Białostocka wykazuje podobną, powierzchniową budo-
wę geologiczną. Dominuje tu także wysoczyzna morenowa zlodowacenia 
warty rozcięta przez szerokie obniżenie Kotliny Biebrzańskiej wypełnione 
przez rzeczne osady holoceńskie, a także pola piasków eolicznych. Znaczne 
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powierzchnie na Wysoczyznach Wysokomazowieckiej i Kolneńskiej, a także 
w widłach Narwi i Biebrzy (Wzgórza Sokólskie, Wysoczyzna Białostocka) 
zajmują piaski i mułki kemów oraz piaski, mułki i żwiry ozów. Północna 
część województwa podlaskiego, czyli Równina Augustowska i Pojezierze 
Suwalskie, należy juz do strefy zasięgu zlodowaceń północno-polskich.

Interglacjał eemski udokumentowano w wielu miejscach przeważnie 
w otworach wiertniczych. Są to mułki ilaste, piaski oraz warstwy torfu 
i gytii. Osiągają one miąższość do kilku m.

Maksymalny zasięg zlodowacenia Wisły wyznaczają ciągi moren na linii 
Lieberose-Gubin i dalej w kierunku wschodnim północna krawędź Wału 
Brockiego, między Brodami a Lubskiem ku Nowogrodowi Bobrzańskiemu. 
Dalej w kierunku wschodnim lądolód w fazie maksymalnej oparł się o pół-
nocne stoki Wału Zielonogórskiego i przekroczył tę strukturę w rejonie 
Niedoradza. Po wschodniej stronie Odry granica zasięgu tego zlodowacenia 
przebiega  między  Lipinem  a  Sławą Śląską. Wzgórza moreny czołowej o 
wysokości względnej dochodzącej do 25 metrów, charakteryzujące się stro-
mymi zboczami,  zbudowane sa z piasków i żwirów z głazikami, często za-
glinionych.  Niekiedy  w  ich obrębie występują przewarstwienia glin lo-
dowcowych.

Na zapleczu strefy marginalnej w rejonie maksymalnego zasięgu od-
słaniają się pokrywy glin zwałowych. Gliny zwałowe zlodowacenia wi-
sły występują powszechnie na całym obszarze Pojezierza Łagowskiego. 
Miąższość ich waha się od 1,0 do 14 m. Ozy wykartowane zostały wzdłuż 
rynien glacjalnych w środkowej części badanego obszaru. Rozciągają się 
wzdłuż rynny Gryżyny, gdzie ich długość dochodzi do 4 km. Generalnie 
formy te zbudowane są ze żwirów z domieszką piasków gruboziarnistych.

Kemy występują na obrzeżeniu rynien glacjalnych wzdłuż jeziora 
Zbąszyneckiego na wschód od Międzyrzecza oraz w obrębie wysoczyzn 
morenowych na północ od Krosna Odrzańskiego i w rejonie Sulechowa 
i Sulęcina. Wysokość kemów waha się od 5 do 30 metrów. Złożone są z pia-
sków, żwirów oraz mułków. Utwory zastoiskowe odsłaniają się miejscami 
na krawędziach dolin rzecznych – Odry, Warty i Noteci. Miąższość serii 
zastoiskowej dochodzi do 10 metrów. Złożona jest ona z laminowanych 
mułków oraz piasków pylastych z wkładkami iłów.

Piaski i żwiry wodnolodowcowe związane są z recesją zlodowacenia 
wisły. W części zachodniej obszaru tworzą one różne poziomy stożków san-
drowych między Krosnem Odrzańskim, Słubicami a Sulęcinem pokrywając 
znaczny obszar Równiny Torzymskiej i S część Pojezierza Łagowskiego. 
W części wschodniej województwa utwory sandrowe odsłaniają się na zwar-
tym obszarze w obrębie Bruzdy Zbąszyńskiej. Osiągają one maksymalną 
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miąższość do 20 metrów. Stożki sandrowe występują również na południe 
od stref moren końcowych w rejonie Sławy Śląskiej i Nowej Soli.

Piaski i żwiry rzeczno-wodnolodowcowe (pradolinne) z okresu zlodo-
wacenia wisły odsłaniają się w obrębie równoleżnikowo przebiegających 
pradolin: głogowsko-baruckiej, warszawsko-berlińskiej oraz w części pół-
nocnej województwa, w pradolinie toruńsko-eberswaldzkiej. Pradoliny te 
odzwierciedlają etapy dłuższych postojów lądolodu w czasie jego recesji. 
W fazie maksymalnej wody roztopowe płynęły pradoliną głogowsko-ba-
rucką. W fazie poznańskiej funkcjonowała pradolina warszawsko berliń-
ska (Dolina Środkowej Odry). W fazie pomorskiej rozpoczął się odpływ 
pradolina toruńsko eberswaldzką. Utwory pradolinne to piaski zawierające 
domieszkę żwiru, średnio wysortowane, charakteryzujące się dobrym ob-
toczeniem. Miąższość ich waha się od 9 do 14 metrów.

Na północ od Żagania utwory stożków napływowych zazębiają się 
z osadami pradoliny głogowsko-baruckiej. W dolinie Odry i Warty utwory 
rzeczne tworzą taras nadzalewowy na wysokości 3-6 m n.p.rz. Miąższość 
tych utworów dochodzi do 20 metrów.

U schyłku zlodowacenia wisły tworzyły się pola piasków eolicznych 
i wydmy. Występują one głównie na tarasach pradolinnych w Kotlinie 
Gorzowskiej oraz na obszarach sandrowych. Wśród wydm zdecydowa-
nie przeważają paraboliczne. Piaski eoliczne są drobno i średnioziarniste 
z domieszką piasków gruboziarnistych. Utwory te są dobrze wysortowane. 
Wysokość wydm dochodzi do 20 metrów.

W województwie wielkopolskim linia maksymalnego zasięgu stadia-
łu maksymalnego zlodowacenia północno-polskiego fazy leszczyńskiej 
przebiega między Wschową a Kołem. Na N od tej linii na całym obszarze 
województwa występują rozległe wysoczyzny morenowe tworzące Równinę 
Kościańską, Pojezierze Poznańskie, Równinę Wrzesińską oraz Pojezierze 
Gnieźnieńskie i Chodzieskie. Jednostki te są przecięte równoleżnikowym 
pasem wystąpień moren czołowych od Międzychodu po Gniezno i dalej 
ku NE, wyznaczających zasięg fazy poznańskiej. Większe pola sandrowe 
związane z tą fazą budują zachodni fragment Pojezierza Poznańskiego 
w rejonie Wolsztyn – Zbąszyń i E część Równiny Wrzesińskiej na N od 
Konina. Obszar województwa jest przecięty równoleżnikowo przez 2 strefy 
pradolinne: warszawsko-magdeburską reprezentowaną przez takie jednost-
ki geomorfologiczne jak Dolina Środkowej Obry, Kotlina Śremska oraz 
Dolina i Kotlina Konińska oraz pradolina toruńsko-eberswaldzka – Dolina 
Środkowej Noteci. W obrębie tej ostatniej, na N od doliny Warty między 
Międzychodem a Obornikami leży ogromne pole piasków eolicznych.
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Utwory zlodowacenia północnopolskiego fazy leszczyńskiej pojawiają 
się jedynie na północnym skraju województwa łódzkiego i nie odgrywają tu 
żadnej roli surowcowej. Podobnie w województwie mazowieckim utwory 
północnopolskie występują na Pojezierzu Dobrzyńskim na N od Płocka 
i małym fragmencie Pojezierza Kujawskiego. Oba te obszary są rozcięte 
przez Kotlinę Płocką stanowiącą fragment pradoliny warszawsko-magde-
burskiej.

Równina Augustowska w północnej części województwa podlaskiego 
to rozległe pole sandrowe ograniczone od południa przez pas moren czoło-
wych. Łukowo przebiegający pas takich moren w rejonie Suwałk wyznacza 
zasięg kolejnej fazy ostatniego zlodowacenia. Na powierzchni dominują tu 
gliny zwałowe, piaski żwiry lodowcowe, żwiry, piaski, głazy i gliny moren 
czołowych oraz żwiry i piaski wodnolodowcowe. Zmienność litologiczna 
na niewielkim obszarze jest znaczna.

W holocenie, na całym obszarze Polski Środkowej tworzyły się pia-
ski i żwiry rzeczne odsłaniające się w obrębie tarasów zalewowych i den 
dolinnych i mniejszych cieków. Są to piaski i żwiry często zailone i zawie-
rające szczątki roślinne. Osiągają maksymalną miąższość do 20 metrów. 
Na stokach i u wylotu dolin denudacyjnych w obrębie wysoczyzn more-
nowych i moren spiętrzonych występują pokrywy piasków i glin deluwial-
nych. Kreda jeziorna występuje w zagłębieniach bezodpływowych. Piaski 
i namuły zagłębień bezodpływowych wypełniają zagłębienia po martwym 
lodzie. Ich miąższość dochodzi do 2,5 m. Namuły i piaski den dolinnych 
występują w obrębie mniejszych cieków. Tworzą je piaski przewarstwione 
namułami gliniasto-piaszczystymi. Miąższość tych utworów dochodzi do 
3,0 m. Namuły występują w obrębie rynien glacjalnych. Tworzyły się tam, 
gdzie rozwojowi roślinności bagiennej towarzyszyła akumulacja drobnych 
piasków. Często występują w sąsiedztwie torfów. Miąższość ich dochodzi 
do 3 m. Torfy dość powszechnie występują w kotlinach, w obrębie wyso-
czyzn morenowych i w dolinach rzek oraz w obrębie rynien glacjalnych.

Jak wynika z przedstawionego zarysu budowy geologicznej województw 
Polski Środkowej rolę zasadniczą odgrywają tu, z wyjątkiem południowych 
skrajów województw łódzkiego i mazowieckiego, kopaliny skalne związane 
z utworami czwartorzędowymi. Są to w zdecydowanej przewadze złoża 
piasków i żwirów oraz kopalin ilastych ceramiki budowlanej, ale również 
piaski kwarcowe (w sumie 64 złoża), kopaliny szklarskie (19) i piaski for-
mierskie (13) oraz iły do produkcji kruszyw lekkich (19) i gliny kamionkowe 
(2). Łącznie na obszarze pięciu województw udokumentowano 3601 złóż 
piasków i żwirów, z których zaniechanych jest 675, łącznie nieeksploatowa-
nych z różnych powodów – 1967, a eksploatowanych 1221. Złóż o statusie 
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złóż perspektywicznych (niezagospodarowane, udokumentowane w kat. 
C2) jest tylko 78 (2% ogólnej liczby złóż). Wśród 421 udokumentowanych 
złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej, 255 złóż jest zaniechane, 
a w sumie nie podlegają eksploatacji 353 złoża, a 68 jest eksploatowanych. 
Złoża perspektywiczne (j.w.) (16 złóż) to jedynie 3,8% ogółu złóż. Taka 
statystyka wskazuje, iż eksploatowane złoża piasków i żwirów oraz iłów 
ceramiki budowlanej zaspokajają potrzeby regionalne. W przypadku pia-
sków i żwirów niewielki udział złóż perspektywicznych, przy dużej ilości 
niezagospodarowanych złoż rezerwowych, udokumentowanych w kat. C1 
(1214 złóż) świadczy o całkowitym pokryciu ewentualnego. przyszłego 
zapotrzebowania.

2.6.2. charakterystyka złóż kopalin skalnych

województwo lubusKie

Z formacjami czwartorzędowymi związane są złoża piasków i żwirów, 
piasków kwarcowych (5), surowców szklarskich (4). Najważniejszym 
surowcem skalnym województwa są piaski i żwiry. Udokumentowano tu 
247 złóż, z których znaczenie ponadregionalne mają 22 złoża o zasobach 
ponad 10 mln t. Łączne zasoby piasków i żwirów reprezentują 6,7% udoku-
mentowanych zasobów krajowych. Eksploatowanych jest obecnie 68 złóż, 
a okresowo eksploatowane 24 złoża, zaniechano wydobycia w 50 złożach, 
96 złóż ma status rezerwowych, a 9 to złoża perspektywiczne.

Złoża piasków kwarcowych nie są eksploatowane. Trzy złoża rezerwo-
we i jedno perspektywiczne obejmują łącznie 9,1 mln t, co stanowi 3,5% 
zasobów kraju. Surowce szklarskie nie mają praktycznego znaczenia.

Ważne surowcowo złoża surowców ilastych i glin ogniotrwałych są 
związane z wychodniami utworów neogenu. Spośród 40 złóż iłów ceramiki 
budowlanej zaniechano 27 złóż, eksploatowane jest 1, a okresowo 3 złoża. 
8 złóż to złoża rezerwowe (kat. C1, niezagospadarowane), a jedno – perspek-
tywiczne (złoże Klępina – 6,5 mln m3). Wśród 7 złóż glin ogniotrwałych 
5 jest zaniechanych, jedno okresowo eksploatowane (Chwaliszowice) i 1 
– rezerwowe (kat. C1). Łączne zasoby to 6% zasobów kraju.

Analiza rozmieszczenia złóż na tle budowy geologicznej pozwoliła na 
wyróżnienie najważniejszych jednostek geologiczno-złożowych wojewódz-
twa. Świadomie pominięto złoża małe i rozproszone o słabych parametrach.
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Surowce ilaste rejonu Żary-Żagań związane z pasami moren czołowych
Rejon ten obejmuje złoże Gozdnica, udokumentowane przed laty jako 

złoże  glin ceramicznych oraz złoża glin ogniotrwałych, dziś bez  większego 
znaczenia.  W eksploatowanym złożu Gozdnica (2,8 mln m3) obok surowca 
ilastego do produkcji wyrobów kamionkowych, udokumentowano również 
surowiec ilasty do produkcji wyrobów klinkierowych, ceramiki  budowla-
nej oraz kruszywo naturalne. Miąższość serii złożowej waha się od 1,3 m 
do 18,0 m i wynosi średnio 8,0 m. Złoże ma charakter pokładowy i przy 
niewielkiej grubości nadkładu, maksymalnie do 5,5 m, charakteryzuje się 
korzystnymi warunkami geologiczno-górniczymi. Miąższość ilastej serii 
złożowej wynosi maksymalnie 11,6 m. Miejscami jest ona znacznie zredu-
kowana, co związane jest z występowaniem w jej obrębie głębokich struktur 
erozyjnych wypełnionych utworami żwirowo-piaszczystymi.

Występowanie w złożu kilku poziomów iłów serii poznańskiej o zróżni-
cowanych parametrach powoduje, że surowiec jest przydatny do produkcji 
wyrobów kamionkowych, wyrobów klinkierowych oraz wyrobów ceramiki 
budowlanej drążonych, grubo – i cienkościennych, do produkcji materiałów 
hydroizolacyjnych i materiałów do wzbogacania gleb.

W pasie Łuku Mużakowa udokumentowano kilka złóż glin (iłów) 
ogniotrwałych. Gliny ogniotrwałe w złożach rejonu mużakowskiego 
występują w formie pokładowej w obrębie silnie zaburzonych glacitek-
tonicznie mioceńskich iłów serii poznańskiej. Kopalina ta nadaje się 
do produkcji materiałów ogniotrwałych (cegły szamotowej i wyrobów 
kwasoodpornych). Występujący w złożach pokład ma do kilku m miąż-
szości. Łączne zasoby złóż glin ogniotrwałych województwa wynoszą 3,2 
mln t. Złoża te są zaniechane, okresowo eksploatowane jest tylko złoże 
Chwaliszowice (1,3 mln m3).

Szereg małych i średnich złóż iłów ceramiki budowlanej jest związanych 
z iłami poznańskimi występującymi w obrębie moren czołowych. Obok 
Gozdnicy należą tu takie złoża jak okresowo czynne złoże Mirostowice 
Dolne (3,0 mln m m3), zaniechane złoża Lubsko Dachówczarnia I (1,6 mln 
m3), i II (1,0 mln m3), Budych I (3,4) i szereg mniejszych. W podobnych 
warunkach geologicznych znajdują się na S od Nowej Soli niezagospoda-
rowane złoża iłów mioceńskich Nowe Miasteczko (2,4 mln m3) i Siedlisko 
(1,4) oraz złoże perspektywiczne Klępina (6,5 mln m3) na N od Żagania.

Piaski szklarskie strefy moren spiętrzonych w rejonie Żary-Żagań
Złoża piasków szklarskich znajdują się w południowo-zachodniej czę-

ści województwa w regionie Żar oraz Żagania. Piaski zalegają w obrębie 
kompleksu mioceńskich osadów mułkowo-ilastych i węgli brunatnych. 
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Ich miąższość waha się od jednego do kilkunastu metrów. Piaski te charakte-
ryzują się wysoką zawartością SiO2, od 96,5% do 99,7% oraz nieznacznym 
udziałem związków barwiących. Złoża są wykształcone w formie nieregu-
larnych wydłużonych soczewek w obrębie łusek glacitektonicznych Z uwagi 
na nieregularne wykształcenie złoża nie są eksploatowane.

Piaski i żwiry rzeczne doliny Bobru
Szczególnie zasobne i o bardzo dobrej jakości kopaliny są złoża żwiro-

we, zlokalizowane w dolinach dużych rzek. W dolinie Bobru złoża o bardzo 
dużych zasobach geologicznych były dokumentowane w związku z projek-
towaną budową zbiorników retencyjnych. Do znaczących ze względu na 
wielkość zasobów, należą złoża: perspektywiczne – Nowogród Bobrzański 
Zbiornik (367,8 mln t), rezerwowe Deszczno-Łagodzin (103,7 mln t) i za-
niechane – Rybocice-Kunice (40,9 mln t). Eksploatowane są obecnie złoża 
Gajówka Zbiornik pole S, Żagań-Midonica (15 mln t), Tarnawa Krosnieńska 
(10,9 mln t) i Turów (11,4).

Typowym złożem w dolinie Bobru na N od Żagania jest niezagospo-
darowane złoże Miodnica  (14,7 mln t)  udokumentowane w kategorii C1 
na powierzchni 308,2 ha. Kopaliną są holoceńskie piaski i żwiry rzeczne 
tarasu zalewowego Bobru. Miąższość złoża wynosi 2,1-14,1 m, średnio 
6,2 m, a nadkładu 0,0-4,5 m, średnio 1,9 m. Stosunek N/Z równy jest 0,3. 
Zawartość ziaren o średnicy poniżej 2,5 mm wynosi 27,9-70,0%, średnio 
58,2%, pyłów mineralnych jest 0,1-2,3%, średnio 0,9%. Udział ziaren 
o średnicy do 5 mm waha się w granicach 43,1-93,4%, średnio 74,9%, 
a ziaren o średnicy powyżej 40 mm jest 0,0-32,5%, średnio 0,8%. Zawartość 
ziaren wydłużonych i płaskich mieści się w przedziale 1,4-20,0%, średnio 
4,7%, a ziaren słabych i zwietrzałych – 0,4-7,6%, średnio 1,5%. Ciężar 
nasypowy w stanie utrzęsionym wynosi 1,73-2,15 T/m3, średnio 1,93 Mg/
m3, a nasiąkliwość żwiru waha się w granicach 0,2-2,7%, średnio 1,4%.

Złoże Grajówka-Zbiornik Pole Północne IMG udokumentowano w kat. 
B w obrębie złoża Grajówka-Zbiornik Pole Północne na powierzchni 21,2 
ha. Miąższość złoża waha się od 5,8 do 14,5 m, średnio wynosi 13,0 m. 
Stosunek N/Z ma wartość 0,1. Kopalinę charakteryzują następujące parame-
try: średnia zawartość ziaren poniżej 2,0 mm osiąga wartość 64%, a pyłów 
mineralnych – 0,7%. Nasiąkliwość kruszywa mieści się w granicach od 0,4 
do 2,2%, zawartość ziaren zwietrzałych i płaskich waha się od 0,9 do 4,1%.

Złoża: Dobruszów Wielki, Popowice i Nowogród Bobrzański Zbiornik-
Pole Gorzupia Dolna są małokonfliktowe. Natomiast złoża: Nowogród 
Bobrzański-Zbiornik, Miodnica, Grajówka-Zbiornik Pole Północne 
i Grajówka-Zbiornik Pole Północne-IMG zaliczono do konfliktowych ze 
względu na położenie w obszarze chronionego krajobrazu
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Pozostałe złoża doliny Bobru na odcinku od granicy województwa po 
ujście do Odry cechują się podobnymi parametrami. Są to na ogół złoża 
zawodnione, o korzystnych parametrach geologiczno-górniczych i dobrej
jakości surowca.

Piaski i żwiry rzeczne doliny Warty
Na młodszym tarasie akumulacyjnym Warty w północnej części wo-

jewództwa udokumentowano w kategorii C2 jedno z największych złóż 
w Polsce Deszczno–Łagodzin (103,7 mln t). Z czasem zaczęto na jego 
obszarze dokumentować nowe złoża w wyższej kategorii. Są to rezerwowe 
złoża Deszczno-Łagodzin pole Karnin, Deszczno-Łagodzin pole Krasowiec 
Deszczno-Łagodzin pole Dzierżów-Koszęcin oraz zaniechane złoże Stężyca. 
Średnia miąższość złóż wynosi 6,5 m, średnia grubość nadkładu – 1,6 m, 
stosunek N/Z zmienia się od 0,02 do 0,5. Średni punkt piaskowy wynosi 
49%, zawartość pyłów mineralnych – 0,8%, brak jest zanieczyszczeń ob-
cych i organicznych. Złoże jest zawodnione. Kopaliną współwystępującą 
są piaski budowlane, do produkcji cegły wapienno-piaskowej i do betonów 
komórkowych. Ich punkt piaskowy wynosi 92,3%, zawartość pyłów mine-
ralnych – 0,7%. Uziarnienie kopaliny umożliwia produkcję dowolnych asor-
tymentów kruszyw budowlanych, a szczególnie żwirów jednofrakcyjnych. 
Podobne pod względem parametrów złoża piasków i żwirów eksploatowane 
Dębowiec II (1,1 mln t) i rezerwowe Dębowiec IV (15,4 mln t) leżą w dolinie 
Warty bardziej ku E koło Międzychodu.

Z punktu widzenia ochrony środowiska złoża kruszyw naturalnych 
w dolinie Warty uznano za konfliktowe ze względu na ochronę wód oraz 
występowanie na ich obszarze gleb chronionych i lasów.

Piaski i żwiry rzeczne doliny Odry
W dolinie Odry i wzdłuż jej krawędzi na S od Słubic położona jest grupa 

udokumentowanych złóż piasków i żwirów rzecznych. Eksploatowane są 
obecnie złoża Maczków Północ I (5,2 mln t) i Maczków Wschód (1,1), 
rezerwowe są złoża Maczków dz. 24 i Maczków Północ II. Natomiast 
największe złoże Rybocice-Kunice zostało zaniechane. Złoże piasków 
i żwirów Maczków jest udokumentowane w kategorii C1, na powierzchni 
36,2 ha. Występuje ono wśród piasków i żwirów sandrowych. Jego miąż-
szość wynosi od 0,8 do 4,6, średnio 2,8 m. Nadkład stanowi 0,4 m gleby, 
stosunek miąższości nadkładu do złoża (N:Z) wynosi 0,14. Piaski i żwiry 
charakteryzują się punktem piaskowym od 58,1 do 87,2%, średnio 69,8%, 
zawartość pyłów zmienia się od 1,5 do 3,8%, średnio 2,2%. Kopalina nie 
zawiera zanieczyszczeń obcych i organicznych. Piaski i żwiry tego złoża 
mogą być stosowne jako surowiec dla budownictwa i drogownictwa. Złoże 
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jest małokonfliktowe. Inne złoża omawianej jednostki geologiczno-złożo-
wej są bardzo podobne.

Piaski wodnolodowcowe sandru Pojezierza Łagowskiego
Z sandrem Pojerzierza Łagowskiego związanych jest kilka złóż pia-

sków i piasków z domieszka żwirów leżących na W od Świebodzina. Są 
to eksploatowane złoża Bucze (5,7 mln t) i Mostki I (2,1 mln t) oraz złoża 
niezagospodarowane: Bucze-Południe (1,9) i Mostki II (2,6). Typowym 
dla tej grupy złóż jest złoże piasków Bucze-Południe udokumentowane 
w kategorii C1. Jest to złoże pokładowe o powierzchni 18,48 ha i miąż-
szości od 5,6 do 12,3 m, średnio 7,8 m. Nadkład o grubości 0,3 m stanowi 
gleba. W spągu serii złożowej występują gliny i piaski pylaste zastoiskowe. 
Podstawowe parametry kopaliny wynoszą: zawartość ziaren o średnicy do 2 
mm (punkt piaskowy) – od 90,2 do 95,9%, średnio 92,4%, zawartość pyłów 
mineralnych – od 1,4 do 4,3%, średnio 1,9%, gęstość w stanie utrzęsionym 
– od 1,6 do 1,8 T/m3, średnio 1,7 T/m3, wskaźnik piaskowy – od 53 do 79, 
średnio 71. Złoże jest suche. Kruszywo ze złoża może mieć zastosowanie 
w budownictwie i w drogownictwie na nasypy i podsypki. Pozostałe złoża 
maja bardzo zbliżone charakterystyki.

Piaski rzeczne i wodnolodowcowe tarasów doliny Noteci
Na S od Strzelec Krajeńskich wzdłuż północnej krawędzi doliny Noteci 

zlokalizowany jest szereg złóż piasków i żwirów rzecznych (pradolinnych), 
w tym duże, niezagospodarowane złoże piasków kwarcowych do produk-
cji betonów komórkowych Sarbiewo (3,1 mln m3). Leży ono w obrębie 
piaszczystego sandru Równiny Gorzowskiej. Udokumentowano je w 1969 
roku w kategorii B+C1+C2. Wydzielona seria złożowa reprezentowana jest 
przez piaski drobno – i średnioziarniste. Zawartość krzemionki waha się 
w granicach od 89,86% do 94,02%, nie stwierdzono zanieczyszczeń obcych 
i organicznych. Piaski ze złoża cechuje wytrzymałość na ściskanie rzędu 
6,6 MPa, nasiąkliwość 40,4% i całkowita mrozoodporność, co pozwoliło na 
ocenę ich przydatności do produkcji betonów komórkowych marki 60. Inne, 
leżące w pobliżu złoża piasków i żwirów odznaczają się miąższościami serii 
złożowej od 7 do 12 m, nadkładu 0,2 do 0,5 m, punkt piaskowy waha się od 
42 do 94%, a średnia zawartość pyłów wynosi 1,4 do 2,4%.

Opisane bliżej jednostki geologiczno-złożowe województwa lubuskiego 
obejmują najważniejsze, udokumentowane tu złoża surowców skalnych. 
Większość pozostałych to złoża małe o znaczeniu lokalnym, często złoża 
zaniechane. Dotyczy to wielu złóż iłów i mułków zastoiskowych z północnej 
części województwa.
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województwo wielKopolsKie

W województwie wielkopolskim najważniejszym surowcem skalnym 
są piaski i żwiry wodnolodowcowe, pradolinne i rzeczne. Łącznie udoku-
mentowano tu 962 złoża o zasobach 804,5 mln t, z których zaniechanych 
jest 195, a eksploatowane stale lub okresowo 420 złóż. 318 złóż to złoża 
niezagospodarowane, choć rozpoznane w kat. C1, a 21 – perspektywiczne 
rozpoznane w kat. C2. Z przedstawionych danych wynika, że eksploatacja 
piasków i żwirów jest prowadzona w bardzo wielu, na ogół niewielkich 
złożach dla zaspokojania potrzeb lokalnych. Zasoby ponad 10 mln t ma 13 
złóż, z których 3 są eksploatowane stale, a 2 – okresowo, jedno zaniechane 
(Kowanówko k. Obornik Wlkp.), a 3 – perspektywiczne (w kat. C2).

Z utworami wodnolodowcowymi związane są także złoża piasków 
kwarcowych (10 złóż o łącznych zasobach 28,2 mln m3) i szklarskich (1 
złoże eksploatowane o zasobach 7,9 mln t).

Surowce ilaste ceramiki budowlanej to łącznie 106 złóż, z których 
jednak aż 68 jest zaniechanych, a czynnych stale lub okresowo tylko 17. 
Siedem złóż to złoża perspektywiczne. Jedynie 8 złóż przekracza 5 mln m3 
zasobów, z tego dwa są zaniechane, 2 – rezerwowe a 4, udokumentowane 
w kat. C2 - perspektywiczne. Kopalinę tworzą iły miocenu i pliocenu oraz 
iły i mułki zastoiskowe. Udokumentowano także 6 złóż surowców ilastych 
do produkcji kruszyw lekkich, z których 4 są perspektywiczne, ale żadne 
nie jest wykorzystywane.

Najważniejsze jednostki geologiczno-złożowe województwa wielkopol-
skiego są związane z pasami moren czołowych zlodowacenia odry (Wzgórza 
Ostrzeszowskie w S części województwa), fazy leszczyńskiej i poznańskiej 
zlodowacenia wisły, z niektórymi polami sandrowymi, z doliną Warty środ-
kowej (Kotlina Śremska) oraz z pradoliną Noteci.

Pas moren Wzgórz Ostrzeszowskich i jego przedłużenie 
w rejonie Konina – Koła

Wzgórza Ostrzeszowskie tworzy morena czołowa spiętrzona i wyci-
śnięta. Budują ją piaski i żwiry wodnolodowcowe, gliny zwałowe, mułki 
i iły zastoiskowe, bruk morenowy, piaski i żwiry serii Gozdnicy, iły mułki 
i piaski miocenu oraz iły, mułki, piaski, kwarcyty ostrzeszowskie i węgiel 
brunatny miocenu środkowego. Ta skomplikowana budowa geologiczna 
łącznie ze strukturami glacitektonicznymi jest przyczyną występowania tu 
licznych złóż piasków i żwirów, piasków budowlanych, surowców ceramiki 
budowlanej oraz piasków szklarskich i kwarcowych. Na ogół są to złoża 
niewielkie, o powierzchni rzędu kilku ha i niewielkich zasobach. Złoża 
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ceramiki budowlanej są oparte o iły i mułki warstw poznańskich zaliczone 
do miocenu.

Typowe, zaniechane obecnie, złoże surowców ilastych ceramiki budow-
lanej Ostrzeszów (1,3 mln m3) położone jest w północnej części Ostrzeszowa. 
Tworzą je mioceńskie iły i mułki oraz czwartorzędowe gliny zwałowe, 
zalegające pokładowo na powierzchni 11,76 ha. Kopaliną towarzyszącą 
są czwartorzędowe piaski. Miąższość surowca ilastego waha się od 1,4 do 
14,6 m, a nadkładu 0,4 m. Stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża 
(N/Z) ma średnią wartość 0,037. Złoże jest częściowo zawodnione. Kopalina 
może być stosowana do produkcji wyrobów ceramicznych grubo – i cien-
kościennych. Iły i mułki neogenu w omawianej strefie są często zaburzone 
glacitektonicznie, przez co złoża wykazują duża zmienność przy niewielkich 
zasobach. Z kolei złoża udokumentowane na wychodniach glin zwałowych 
odznaczają się znaczną zmiennością własności fizyczno-technicznych.

Większe znaczenie surowcowe mają jedynie złoża piasków szklarskich 
i kwarcowych. Złoże piasków do produkcji betonów komórkowych Dęby 
Szlacheckie zostało udokumentowane w kategorii B+C1+C2. Leży ono na N 
od Koła. Jest to duże złoże o powierzchni 71 ha. Miąższość złoża wynosi od 
4,5 do 8,7 m, średnio 6,5 m przy średniej grubości nadkładu 0,4 m. Kopaliną 
są piaski wodnolodowcowe stadiału głównego zlodowaceń północnopol-
skich. Charakteryzują się one średnią zawartością SiO2 89,69% i średnim 
punktem piaskowym 91,01%. Średnia zawartość nadziarna powyżej 4 mm 
wynosi 6,16%, pyłów mineralnych 3,58%, zanieczyszczenia obce występują 
w ilościach śladowych, nie stwierdzono obecności zanieczyszczeń organicz-
nych. Piaski te są przydatne do produkcji betonów komórkowych, mogą też 
być wykorzystane jako kruszywo naturalne.

Z omawianą jednostką geologiczno-złożową wiążą się także bardzo 
liczne złoża piasków, przeważnie o niewielkich zasobach. W rejonie Turek 
– Konin udokumentowano 3 wielkie złoża piasków: czynne złoża Głodno-
Walewo (21,4 mln t) i Tarnowa (43,5 mln t) oraz niezagospodarowane, 
rezerwowe złoże Bierzmy (13,5 mln t). Złoża kruszywa naturalnego tworzą 
głównie różnoziarniste piaski wodnolodowcowe ze zmienną domieszką 
frakcji żwirowej, których powstanie związane jest ze zlodowaceniem warty. 
Punkt piaskowy kopaliny waha się w granicach 35 – 100%, a zawartość 
pyłów mineralnych od 0,4 do 11%.

Pas moren czołowych fazy leszneńskiej Wschowa – Leszno – Jarocin
Budowa geologiczna tego pasa moren jest generalnie podobna do omó-

wionej powyżej. Znaczną rolę odgrywają tu surowce ilaste ceramiki bu-
dowlanej związane z wychodniami utworów ilastych neogenu, a częściowo 
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zasilonych odmian glin zwałowych. W rejonie Leszno-Kościan leżą trzy z 8 
złóż ceramiki budowlanej o zasobach powyżej 5 mln m3 w województwie 
wielkopolskim. Są to złoża: zaniechane obecnie Nietążkowo oraz nieza-
gospodarowane, perspektywiczne złoża Jeziorki (4,96) i Ziemnice (6,0). 
Zostały one udokumentowane w granicach występowania neogeńskich 
utworów ilastych tzw. warstw poznańskich w ich najwyższym poziomie 
iłów płomienistych. Iły te odsłaniają się lub występują pod niewielkim 
nadkładem wzdłuż krawędzi dolin, w strefie moren czołowych zlodowa-
ceń środkowopolskich. Nierzadko w obrębie serii neogenu i plejstocenu 
obserwuje się zaburzenia glacitektoniczne. Wspomniane złoża mają jednak 
charakter pokładowy. Lokalnie, w ich stropie występują czwartorzędowe lub 
plioceńskie piaski, mogące mieć zastosowanie do schudzania iłów. Złoże 
Ziemnice, na NE od Leszna, udokumentowane zostało na powierzchni 31,2 
ha w kategorii C2. Stanowią je iły o miąższości od 8,8 m do 24,5 m, średnio 
18,4 m. Średnia grubość nadkładu to 5,2 m (N/Z 0,27). Iły zawierają ślady 
marglu w ziarnach o średnicy powyżej 0,5 mm. Ich skurczliwość suszenia 
kształtuje się w granicach od 6,8% do 11,8%, średnio 9,2%. Po wypaleniu 
w temperaturze 950oC wytrzymałość na ściskanie tworzywa ceramicznego 
osiąga wartość w przedziale od 10,74 MPa do 41,41 MPa, średnio 31,13 
MPa, nasiąkliwość waha się od 7,2% do 13,0%, średnio wynosi 9,9%. 
Kopalina jest przydatna do produkcji ceramiki budowlanej, w tym wyrobów 
cienkościennych.

Podobne parametry geologiczno-górnicze i własności cechują pozostałe 
złoża w omawianym pasie morenowym, w tym wiele złóż o średnich i ma-
łych zasobach opartych na utworach ilastych neogenu.

Wśród złóż piasków dominują złoża małe założone na piaskach wodno-
lodowcowych lub kemowych zlodowacenia wisły. Zasoby sięgają na ogół 
do 500 tys t, często oscylują wokół 100 tys t. Zawartość ziaren o średnicy 
poniżej 2 mm waha się między 53,0% a 89,0%, a pyłów mineralnych: od 
1,0% do 6,5%, średnio około 2,0%. Piaski te na ogół nie zawierają szko-
dliwych zanieczyszczeń. Kopalina jest przydatna w budownictwie. Jedyne 
duże złoże perspektywiczne Zaborowo (31,3 mln t) leży na płacie utworów 
sandrowych między Wschową a Lesznem.

Pas moren czołowych fazy poznańskiej
Sytuacja geologiczna podobna jest tu do poprzednio omówionych jedno-

stek geologiczno-złożowych. Pas moren czołowych fazy poznańskiej przbie-
ga łukowato od Nowego Tomyśla przez Pniewy, Puszczykowo, Gniezno do 
Trzemeszna. Dominują tu złoża piasków wodnolodowcowych, lodowco-
wych lub kemowych, a także glin ceramiki budowlanej oparte na wystą-
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pieniach glin zwałowych oraz iłów i mułków zastoiskowych. Większość to 
złoża   małe,  o  lokalnym   znaczeniu.  Występują  tu  także  złoża  wielkie. 
W czynnym złożu piasków Chmielinko II o zasobach udokumentowanych 
14,2 mln t kopalina ma charakter piaskowy i piaskowo-żwirowy. Jego średni 
punkt piaskowy wynosi od 58,4% do 91,2%, a zawartości pyłów mineral-
nych 6,7%. Seria złożowa liczy średnio 17,3 m miąższości, i przykryta jest 
piaskami gliniastymi i glinami piaszczysto-pylastymi liczącymi średnio 1,9 
m. Złoże ma formę pokładowo-soczewkową i jest częściowo zawodnione. 
Rezerwowe złoże Chmielinko I (6,7 mln t) jest udokumentowane w katego-
riach: C1 i C2. Kopalinę złoża stanowią piaski wodnolodowcowe o średnim 
punkcie piaskowym 95,3% do 96,9% i zawartości pyłów mineralnych, 
odpowiednio 16,1 do 17,3%. Miąższość złoża w granicach bilansowych 
wynosi 12,5 m do 13,5 m, a miąższość nadkładu około 5 m.

Parametry podobnych, lecz mniejszych złóż występujących w obrębie 
jednostki mieszczą się w podobnych granicach. W okolicach Mosiny leży 
niezagospodarowane, perspektywiczne złoże piasków Borkowice (10,6 mln 
t) o miąższości 2 do 8,2 m. Punkt piaskowy to 87,8–100,0% dla piasków 
i 44,2–75,0% dla piasków ze żwirami.

W obrębie pasa moren czołowych występują także pola piasków 
eolicznych. Czynne złoże Żabinko piasków kwarcowych do produkcji 
cegły wapienno-piaskowej na S od Mosiny (4,3 mln t) jest założone na 
piaskach eolicznych, częściowo w wydmach. Są to piaski drobnoziarniste 
zawierające około 95% frakcji drobnoziarnistej od 0,06 do 0,25 mm i śred-
nio 1,95% frakcji średnioziarnistej. Zawartość SiO2 wynosi od 91,78 do 
98,02%, średnio 94,66%. Pyły oraz związki żelaza, glinu, wapnia i manganu 
występują w ilościach nieszkodliwych. Zawartość tlenków alkalicznych 
(Na2O+K2O) zawarta w granicach się od 0,98 do 1,51%. Gotowe wyroby są 
mrozoodporne, charakteryzują się wytrzymałością na ściskanie 21,0 MPa 
i nasiąkliwością 14,9%. Spełniają wymagania dla cegły wapienno-piasko-
wej klasy „150”. Złoże jest suche.

W złożach surowców ceramiki budowlanej kopalinę stanowią iły plio-
ceńskie występujące w formie porwaków wypiętrzonych glacitektonicznie, 
w obrębie których występują przerosty piaszczyste. Iły są przydatne do 
produkcji cegły pełnej i dziurawki. Takich złóż wzdłuż pasa moren jest 
kilkanaście, większość bez znaczenia ponad lokalnego.

We wschodniej części pasa w rejonie na S od Gniezna znajdują się 
wielkie, czynne złoża piasków Ćwierdzin (10,7 mln t) o powierzchni 96,57 
ha i Kochowo (5,6 mln t), o powierzchni 35,4 ha. Pozostałe złoża są w więk-
szości niewielkie, o powierzchni kilku ha, a nawet poniżej 1 ha.

Miąższość kruszywa w udokumentowanych złożach jest zróżnicowana, 
waha się od 2,1 m do 19,9 m, a średnia miąższość wynosi od 3,0 m do 
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10,13 m. W podłożu serii złożowej występują przeważnie gliny zwało-
we. Większość złóż to złoża suche, złożem częściowo zawodnionym jest 
Ćwierdzin. Nadkład stanowią piaski gliniaste i gliny. Średnie grubości 
nadkładu dla złóż wynoszą od 0,2 m do 2,8 m. Piaski z tych złóż są wyko-
rzystywane dla potrzeb budownictwa do produkcji betonów i zapraw oraz 
dla drogownictwa.

Reasumując, w obrębie omówionych pasów moren czołowych skoncen-
trowanych jest bardzo wiele złóż piasków, piasków i żwirów oraz iłów ce-
ramiki budowlanej. Większość z nich to złoża piasków wodnolodowcowych 
i pokrewnych. Wykorzystywane są też piaski eoliczne, rzadziej rzeczne. 
Małe znaczenie mają złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej.

Pradolina Noteci
Pradolina Noteci wchodząca w skład pradoliny toruńsko-eberswaldz-

kiej obejmuje Dolinę środkowej Noteci oraz E część Kotliny Gorzowskiej. 
Z utworami pradolinnymi, rzecznymi i wodnolodowcowymi tej jednostki 
geologiczno-złożowej związanych jest szereg istotnych złóż.

Jedyne w województwie, zagospodarowane złoże piasków szklarskich 
Ujście Noteckie II (7,9 mln t) położone jest na lewym tarasie Noteci na 
zachód od miejscowości Ujście. Kopalinę stanowią drobnoziarniste piaski 
kwarcowe z soczewkami iłów. Piaski te z uwagi na swoisty skład chemiczny 
stanowią doskonały surowiec do produkcji szkła butelkowego. Miąższość 
kopaliny jest mocno zróżnicowana, od 4,0 do 26,7 m, średnio 15,06 m. 
Pokryte jest nadkładem wykształconym w postaci glin zwałowych, iłów 
i piasków zaglinionych. Grubość nadkładu waha się od 3,18 do 18,25 m. 
Zawartość ziaren do 0,1 mm wynosi 12,08%, ziaren od 0,1 do 0,5 mm około 
85,10%, a powyżej 0,5 mm 2,82%. Średnie zawartości podstawowych para-
metrów jakościowych w złożu przedstawia się następująco: SiO2 – 95,09%, 
Fe2O3 – 0,34%, TiO2 – 0,083%, CaO – 0,55%, SO3 – 0,05%, a Al2O3 – 1,85%.

Czynne złoże piasków kwarcowych Piła – Jezioro Piaszczyste (3,3 
mln m3) położone jest około 5 km na SE od centrum Piły. Jest zbudowa-
ne z utworów wodnolodowcowych. Są to piaski o różnej grubości ziarna 
z niewielką domieszką żwirów. Powierzchnia złoża wynosi 49,8 ha, a jego 
miąższość waha się od 5,5 do 12,1 m. Podstawową masę surowca stanowią 
ziarna o średnicy do 1 mm, które dają 95% ogólnej ilości piasków w złożu. 
Zawartość krzemionki wynosi średnio 90,4%. W warstwie surowcowej nie 
występują zanieczyszczenia obce. Kruszywo z tego złoża używane jest do 
produkcji betonów komórkowych. Podobne parametry dotyczą perspek-
tywicznego złoża Romanowo Dolne (11 mln m3) położonego dalej ku W.
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Liczne złoża piasków i żwirów oraz piasków są zwykle zlokalizowane 
w obrębie tarasów rzecznych wzdłuż całej pradoliny. Serię złożową tworzą 
piaski przewarstwione piaskami ze żwirem. Mają one zwykle niewielkie 
lub średnie zasoby, miąższość serii złożowej 4–7 m, bardzo zmienny punkt 
piaskowy w granicach 44 –98%.

Surowce ilaste ceramiki budowlanej w obrębie pradoliny to złoża dwóch 
odmian genetycznych. W przykładowym, niezagospodarowanym, perspek-
tywicznym złożu Nieżychowo-Krostkowo koło Wyrzyska (4 mln m3) zostały 
udokumentowane neogeńskie iły i mułki (tzw. iły poznańskie) odsłaniające 
się w postaci porwaków wśród czwartorzędowych glin i piasków wzdłuż 
krawędzi moren czołowych. Są one bardzo dobrym surowcem ceramicz-
nym. Posiadają korzystny skład mineralogiczny oraz dobre właściwości 
technologiczne. Mogą być wykorzystane do produkcji wyrobów ściennych, 
stropowych, dekarskich, drenarskich i klinkieru budowlanego oraz cera-
micznego kruszywa lekkiego typy keramzytu.

Drugim typem surowca ceramiki budowlanej są mułki ilaste i iły zasto-
iskowe. Złoża iłów zastoiskowych zalegają w formie regularnych pokładów 
pod cienką warstwą piasków gliniastych. Wybrane parametry jakościowe 
iłów są następujące: zawartość margla od 0,03 do 0,44%, woda zarobowa 
od 23,01 do 24,52%, średnia nasiąkliwość tworzywa wypalonego w tem-
peraturze 950oC – od 15,5 do 17,5%, a skurczliwość wypalania – od 5,83 
do 6,68%.

Scharakteryzowane bliżej, wybrane jednostki geologiczno-złożowe 
województwa wielkopolskiego obejmują najważniejsze, udokumentowane 
tu złoża surowców skalnych. Większość pozostałych złóż tych samych 
rodzajów surowców skalnych nie ma większego znaczenia gospodarczego.

województwo łódzkie

Województwo łódzkie jest pod względem surowcowym znacznie bogat-
sze od innych województw Polski Środkowej. W południowej jego części 
ważne w skali ogólnokrajowej złoża surowców skalnych związane są z wy-
chodniami skał triasu, jury oraz dolnej i górnej kredy. Sa to złoża wapieni 
i margli przemysłowych, surowców szklarskich oraz kamieni blocznych i 
łamanych. Złoża piasków i żwirów oraz ceramiki budowlanej, choć bardzo 
liczne, mają mniejsze znaczenie.

Ogółem na obszarze województwa udokumentowano 10 złóż piasków 
szklarskich, o łącznych zasobach 534 mln t (84% zasobów krajowych), 
z tego eksploatowane są 4 złoża, a niezagospodarowane, udokumentowane 
w kat. C1 - 3 i w kat C2 - 2. Z tymi samymi złożami są związane także 
piaski formierskie (11 złóż udokumentowanych, 45% zasobów krajowych). 
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Udokumentowano 24 złoża wapieni i margli przemysłowych, niektóre po-
dwójne (Kodrąb-Dmenin koło Radomska), z których eksploatowane są 2, 
zaniechane 4, a perspektywiczne ( kat. C2) 5. Łącznie zasoby tych kopalin 
w województwie liczą 13,9% zasobów kraju.

Z wychodniami skał jurajskich i kredowych wiążą się także złoża wapie-
ni i margli jako kamieni blocznych i łamanych (47,7 mln t) oraz piaskowców 
(18,4 mln t). Spośród 11 udokumentowanych złóż wapieni i margli, sześć 
jest eksploatowanych, wszystkie w rejonie Pajęczna, 2 zaniechane i 3 rezer-
wowe. Wśród 46 złóż piaskowców wydobycie prowadzi się w 22 złożach, 
rezerwowe (kat. C1) jest 14 złóż, a 2 zaniechane. Złoża te koncentrują się 
w rejonie Opoczna i Radomska.

Na obszarze województwa udokumentowano 680 złóż piasków i żwirów 
(545,6 mln t), z tego eksploatowane stale lub okresowo jest 328 złóż, 105 
to złoża zaniechane, a tylko 6 – perspektywiczne. 13 największych złóż 
obejmuje łącznie 52% ogólnych zasobów w województwie. Ważną rolę 
odgrywają piaski kwarcowe w 15 złożach. Ich łączne udokumentowane 
zasoby wynoszą 41,8 mln t, co stanowi 10% zasobów polskich. Złoża pia-
sków i żwirów oraz piasków są dość szeroko rozrzucone na obszarze całego 
województwa.

W dziedzinie surowców ilastych udokumentowano łącznie 107 złóż ce-
ramiki budowlanej, z których wydobycie jest prowadzone w 14 złożach przy 
72 zaniechanych i jedynie 2 – niezagospodarowanych, udokumentowanych 
w kat. C2 (perspektywicznych). Spośród 8 największych złóż o zasobach 
ponad 1,8 mln m3 aż 6 to złoża zaniechane, 1 – eksploatowane (Chełsty) 
i 1 – rezerwowe (Adamów). Udokumentowane jest 7 złóż do produkcji 
kruszyw lekkich (łączne zasoby 21,4 mln m3), bez wydobycia i 3 złoża su-
rowców ilastych do produkcji cementu, z tego 2 zaniechane i 1 rezerwowe. 
Eksploatacja złóż surowców ilastych nie odgrywa dziś większej roli.

Na podstawie analizy budowy geologicznej województwa łódzkiego 
i rozmieszczenia złóż wydzielono kilka najważniejszych jednostek geolo-
giczno-złożowych.

Wychodnie skał triasu górnego, jury dolnej i górnej w rejonie Wielunia 
(Struktura Wielunia)

Charakterystyczna blokowo-zrębowa struktura Wielunia zbudowana jest 
z utworów triasu górnego i jury dolnej otoczonych jurą górną. Ponad nimi 
zalegają płaty osadów neogenu i czwartorzędu. Utwory triasowe reprezen-
towane są przez pstre iłowce z gniazdami gipsu (kajper) występujące na 
powierzchni w rejonie Widoradza oraz pstre iłowce z wkładkami żwirów. 
Piaskowce ze żwirami, mułowce, iłowce i łupki ilaste należą do jury dol-
nej. Jurę środkową reprezentują piaski i piaskowce żelaziste z wkładkami 
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żwirów, odsłaniające się na powierzchni w Olewinie oraz iły i iłowce 
z wkładkami syderytów i sferosyderytów. Najwyższe piętro jury środkowej 
to gezy wapniste i dolomityczne oraz wapienie piaszczyste i piaskowce 
glaukonitowe. Jura górna jest zbudowana głównie z utworów węglanowych 
i marglistych.

W zaniechanym złożu Wieluń-Widoradz (72,4 mln t surowca przydatne-
go do produkcji cementu) występują, zaliczone do triasu, czerwonowiśnio-
we lub pstre iłowce, iły, rzadziej iłołupki z dość wyraźnym uławiceniem, 
z wkładkami mułowców. Zalegają one pod niewielkim, średnio 2,2 m, 
nadkładem gleby i piasku, na powierzchni 72,5 ha, przy średniej miąższo-
ści 50 m. Surowiec charakteryzują następujące średnie parametry: moduł 
glinowy – 2,6; moduł krzemianowy – 2,68; zawartość (%): SO3 – 0,39; 
Na2O+K2O − 3,23; CaO+MgO – 12,48; Al2O3 – 14,18; Fe2O3 – 5,41; SiO2 
– 52,54. Z omawianą strukturą wiążą się także złoża ceramiki budowlanej 
oparte na wychodniach utworów kajpru. Takim, eksploatowanym złożem 
jest Mokrsko (1,3 mln m3), inne są mniejsze.

Wychodnie wapieni jury górnej w rejonie Pajęczna na Wyżynie 
Wieluńskiej

Ważne gospodarczo złoża tej jednostki to złoża wapieni margli dla prze-
mysłu cementowego i wapienniczego oraz wapieni jako kamieni drogowych 
i budowlanych.

Niezagospodarowane, perspektywiczne złoże wapieni i margli juraj-
skich (kimeryd) dla przemysłu cementowego Kule (92,8 mln t) leży na N 
od Pajęczna. Podstawowe parametry chemiczne odmian litologicznych są 
zmienne: zawartość CaO waha się od około 54% w wapieniach do około 
32% w marglach, a SiO2 analogicznie od 1,29 do 30,7%. Średnie parametry 
chemiczne dla całego złoża są następujące: CaO – 48,71%; SiO2 – 7,24%; 
Al2O3 – 2,59%; Fe2O3 – 0,57%; moduł krzemianowy 2,29; moduł glino-
wy – 4,54. Kopalina ze złoża Kule ma korzystne parametry dla przemysłu 
cementowego. Obecność wapieni o wysokich parametrach jakościowych 
daje także możliwość przeznaczenia części zasobów dla przemysłu wapien-
niczego. Średnia miąższość złoża to 42,4 m.

Złożem spełniającym wymogi przemysłu wapienniczego jest złoże 
Bobrowniki (15,7 mln t) Występują w nim wapienie o bardzo korzystnych 
parametrach jakościowych. Zawartość CaO sięga prawie 54%. Parametry 
górniczo-geologiczne są korzystne. Miąższość złoża wynosi średnio 24,4 m, 
stosunek N/Z – 0,3. Z uwagi na położenie złoża w granicach Załęczańskiego 
Parku Krajobrazowego złoże zaliczone zostało do złóż konfliktowych. Inne, 
wielkie perspektywiczne złoże Pajęczno (63,7 mln t) udokumentowane 
zostało w obrębie zespołu wapieni z przewarstwieniami margli. Parametry 
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chemiczne tego złoża są zmienne. Zawartość CaO waha się od około 40% 
do 54,7%, a zawartość SiO2 od 0,4 do 15,2%.

W eksploatowanych złożach Raciszyn (6,8 mln t), Raciszyn II (13,4 mln 
t) i Zalesiaki (2,3) wapienie skaliste górnej jury udokumentowane zostały 
pod kątem wykorzystania w budownictwie i drogownictwie do produkcji 
bloków, płyt, kształtek budowlanych, kamienia łamanego i kruszywa budow-
lanego. Wapienie charakteryzują się podobnymi parametrami chemicznymi, 
różnią się jednak zasadniczo pod względem cech fizyko-mechanicznych. 
Dotyczy to głównie wytrzymałości na ściskanie, która waha się od 30,0 – 
40,0 MPa do 135,0 MPa. Dodatkową zaletą są walory dekoracyjne wapieni.

Omawiana jednostka jest w małym stopniu wykorzystywana surowco-
wo. Przeszkoda mogą tu być względy środowiskowe.

Wychodnie skał jury górnej oraz kredy dolnej i górnej elewacji 
radomszczańskiej

Elewacja radomszczańska jest wypiętrzeniem utworów jurajskich 
oddzielających Nieckę Łódzką od Niecki Miechowskiej. W jej obrębie 
wyróżniono kilka antyklin i synklin o przebiegu NW – SE. Jura górna 
(malm) reprezentowana przez wapienie i margle, tworzy najstarsze utwory 
występujące na powierzchni antyklin. Wokół elewacji radomszczańskiej 
odsłaniają się utwory kredy. Kreda dolna (alb-cenoman) wykształcona jest 
w postaci piaskowców, piasków glaukonitowych i gez. Osady cenomanu 
to drobnoziarniste piaskowce. Łączna miąższość albu i cenomanu wynosi 
około 50-100 m. Kreda górna wykształcona jest w postaci margli, wapieni, 
opok, margli z czertami, opok z krzemieniami, wapieni marglistych i gez. 
Z wydzieloną jednostka geologiczno-złożową wiążą się złoża wapieni 
i margli przemysłowych, wapieni i piaskowców.

Największym złożem w jednostce jest ogromne, perspektywiczne złoże 
Kodrąb-Dmenin, w którym udokumentowano wapienie i margle górnej jury 
dla przemysłu cementowego (484,6 mln t) i wapienniczego (253,5 mln t). 
W 1988 r. opracowana została dokumentacja rezerwowego złoża Kodrąb 
(1,6 mln t) w kategorii C1, obejmująca także część złoża Kodrąb-Dmenin. 
Wapienie mogą być stosowane do produkcji kamienia drogowego i budow-
lanego, natomiast margle znajdują zastosowanie jako surowiec w przemyśle 
cementowym. Miąższość złoża wynosi od 20,5 do 33,4 m. Zawartość CaO 
w kopalinie waha się od 45,82 do 46,43%, zawartość SiO2 wynosi od 7,24 
do 9,81%, a wytrzymałość na ściskanie wynosi od 18,3 do 18, MPa. Istnieją 
także dokumentacje złóż do produkcji kruszyw łamanych (N.p. Kodrąb 
Północ).

Małe złoża założone są również na wychodniach piaskowców kredy 
górnej (np. złoże Zagórze) Piaskowce kredowe zawierają średnio 94,22% 
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SiO2, 0,56% Fe2O3 oraz 2,3% Al2O3. Ich wytrzymałość na ściskanie wynosi 
27,0 MPa. Gęstość objętościowa piaskowców waha się od 1,83 do 1,99 
g/cm3 (średnio 1,88 g/cm3), nasiąkliwość wynosi 6,59 – 11.01% (średnio 
8,59%), a wytrzymałość na ściskanie mieści się w przedziale od 14,17 do 
23,05 MPa (średnio 18,5 MPa). Piaskowce te znajdują zastosowanie jako 
materiał okładzinowy w budownictwie i w drogownictwie.

Wychodnie kredy dolnej i jury górnej niecki tomaszowskiej (Wzgórza 
Opoczyńskie)

Niecka tomaszowska jest strukturą niezwykle ważną z surowcowego 
punktu widzenia. Jest to struktura wtórna w stosunku do synlinorium szcze-
cińsko-miechowskiego. W jej jądrze występują osady kredy dolnej i górnej, 
a na skrzydłach jury górnej. Utwory kredy dolnej występują w postaci dwóch 
różnych litologicznie kompleksów. Mułowcowa seria dolna ma miąższość 
do 20,0 m, natomiast miąższość piaszczystej serii górnej wynosi ponad 
200 m. Górna seria dolnej kredy o miąższości około 150 m (alb) to seria 
białogórska. Utwory tej serii występują na powierzchni terenu w licznych 
odsłonięciach naturalnych, łomach i kopalniach odkrywkowych. Są to białe 
lub szare słabozwięzłe piaskowce drobnoziarniste i piaski kwarcowe zawie-
rające soczewki białego kaolinu.

Z wychodniami serii białogórskiej wiążą się ważne w skali kraju złoża 
piasków szklarskich i formierskich. Są to eksploatowane złoża Biała Góra 
I Wschód (23 mln t), Biała Góra II Wschód (31 mln t), Biała Góra III 
Wesoła (15,0), Piaskownica-Zajączków (26,5), Unewel Zachód (84,5) oraz 
rezerwowe (kat. C1) złoża Radonia (47,6 mln t) i Unewel Wschód (97,1) 
i perspektywiczne: Góry Trzebiatowskie (22,3) i Zajączków (139,5).

Serię złożową stanowią dolnokredowe piaski kwarcowe i piaskowce 
o miąższościach od 22 do 38 m (średni 26,5 m), przydatne dla potrzeb 
przemysłu szklarskiego i odlewniczego. Grubość nadkładu waha się od 
2 do 10 m i średnio wynosi 6,5 m. Piaski kwarcowe charakteryzują się 
następującymi właściwościami: zawartość: frakcji podstawowej (φ od 0,1 
mm do 0,5 mm) średnio – 90,38%, SiO2 – 98,8 do 99,4%, Al2O3 – 0,02 do 
0,23%, Fe2O3 – 0,04 do 0,48. Podstawowe własności kopaliny jako piasków 
formierskich są następujące: zawartość lepiszcza od 0 do 2,4%, temperatura 
spiekania 13500oC, zawartość węglanów 0,04 do 0,09%.

Kompleks kopalin węglanowych związany z wapieniami i marglami 
wieku jurajskiego jest bazą dla udokumentowania kilku ważnych złóż. Są to 
m.in. złoża – eksploatowane Sławno (10,9 mln t), oraz rezerwowe Sulejów 
II (51,4) i perspektywiczne Mariampol-Stok (209,1 mln t).

Surowce występujące w tych i podobnych złożach charakteryzują się 
następującymi średnimi parametrami jakościowymi: zawartością CaO 
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42,21-53,18%, średnio 52,53%, CaCO3 – 73,34-94-92%, śr. 93,77%, MgCO3 
– 1,63%, ścieralnością w bębnie Los Angeles 32,8-56,9%. Dobra jakość 
kopaliny, a szczególnie wysoka zawartość CaO pozwala na wykorzystanie 
wapieni i margli w przemyśle cementowo-wapienniczym.

Generalnie, złoża wapieni jurajskich odznaczają się korzystnymi wa-
runkami geologiczno-górniczymi i dobrymi parametrami jakościowymi.

Wapienie i margle jury górnej antykliny kutnowskiej
W jądrze antykliny kutnowskiej pod cienką pokrywą utworów czwarto-

rzędowych występują wapienie i margle jury górnej. Niezagospodarowane 
złoże margli Goślub (456,1 mln t) zostało udokumentowane w kategorii 
C1 i C2 na powierzchni 342,1 ha. Pod średnim nadkładem 18,8 m zalegają 
margle z przewarstwieniami wapieni, mułowców marglistych i iłów mar-
glistych, których rozpoznana miąższość wynosi około 80 m. N:Z wynosi 
0,23. Jakość kopaliny charakteryzuje zawartość: CaO od 40,75% do 42,60%, 
SiO2 od 13,04% do 15,7%, Al2O3+Fe2O3 od 5,80% do 7,77%. MgO – 1,50% 
do 1,52%. Kopalina może być wykorzystana jako surowiec dla przemysłu 
cementowego.

Zasoby wapieni w złożu Ktery I, II, choć udokumentowane w kat. C1 i C2 
zaliczone są do pozabilansowych ze względu na przekroczone dopuszczalne 
wartości grubości nadkładu.

Kem Wzgórz Domaniewieckich
Utwory sedymentacji szczelinowej, kemy i ozy stanowią bazę surow-

cową dla piasków i zwirów na całym obszarze województwa łódzkiego. 
Przykładem takiej struktury są Wzgórza Domaniewieckie na S od Łowicza. 
Jest to struktura o długości prawie 20 km przebiegająca dość prostoliniowo, 
zbudowana z piasków, mułków i żwirów. W jej obrębie występują m.in. 
wielkie złoża eksploatowane Czatolin (34,5 mln t) i Kalenice II (8,6 mln 
t) oraz perspektywiczne złoże Kalenice (15,7) i kilka mniejszych. Średnia 
miąższość tych złóż waha się w granicach 3,5 – 16 m, grubość nadkładu 0,4 
do 1,2 m. Główne parametry jakościowe są następujące: punkt piaskowy 
33 – 100%, zawartość pyłów mineralnych 2,2 – 3,0%, gęstość nasypowa 
w stanie zagęszczonym 1,8 – 1,88 T/m3. Kopalina jest przeznaczona do 
produkcji piasków i żwirów budowlanych i drogowych.
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województwo mazowiecKie i podlasKie

Oba województwa odznaczają się podobną budową geologiczną. 
Z wyjątkiem południowej części województwa mazowieckiego, gdzie na 
powierzchni pojawiają się skały jurajskie północnego obrzeżenia antyklino-
rium świętokrzyskiego pozostały obszar jest pokryty prawie w całości przez 
osady czwartorzędu. Ze skałami podłoża podkenozoicznego związanych jest 
w województwie mazowieckim 40 złóż piaskowców oraz 9 złóż wapieni 
i margli. Wśród złóż piaskowców skoncentrowanych głównie w powiecie 
szydłowieckim, eksploatowanych jest 13 złóż, zaniechanych –5, rezerwo-
we (C1) jest 9 złóż, a jedno – perspektywiczne (C2). Dwa złoża wapieni 
jury górnej są eksploatowane, 1 – zaniechane, 5 – niezagospodarowanych, 
a jedno – zaniechane.

Najliczniejsze w województwie mazowieckim są złoża piasków i żwi-
rów, których jest łącznie 1138 o łącznych zasobach 1110 mln t. 542 złoża są 
eksploatowane (z tego 396 stale), 228 to złoża zaniechane, 340 rezerwowe, 
a 28 – perspektywiczne. 39 złóż przekracza zasoby 5 mln t, w tym 20 złóż 
– 10 mln t. Wśród tych 39 największych złóż 11 jest zagospodarowanych 
(oraz 2 okresowo), 5 zaniechanych i 16 o statusie złóż perspektywicznych 
(C2). Udokumentowano także 24 złoża piasków kwarcowych, o łącznych 
zasobach 48,7 mln t (z tego 7 do produkcji betonów komórkowych) oraz 
3 złoża piasków szklarskich, w tym jedno czynne (Wyszków-Skuszew, 1,1 
mln t) i 1 – niezagospodarowne.

Wśród 146 złóż ceramiki budowlanej eksploatowane stale lub okresowo 
jest 31 złóż, 76 złóż jest zaniechanych, 33 rezerwowych i 6 perspekty-
wicznych. Jedynie 12 złóż ma zasoby większe niż 2,5 mln m3, z których 
tylko dwa są eksploatowane. Złoża surowców ilastych są związane zwykle 
z iłami neogenu w strefach moren czołowych lub z wychodniami utworów 
zastoiskowych.

Zarówno złoża piasków i żwirów, jak i surowców ceramicznych są 
rozrzucone na całym obszarze województwa. Brak tu jest, z kilkoma wy-
jątkami, wyraźniejszych jednostek geologiczno-złożowych.

Na obszarze województwa podlaskiego także dominują złoża piaszczy-
sto-żwirowe i piaszczyste. Łącznie udokumentowano tu 574 złoża piasków 
i żwirów budowlanych (1252 mln t), w tym 244 złoża są zagospodarowane 
stale lub okresowo, 97 złóż zaniechanych, 219 niezgospodarowanych udo-
kumentowanych w kat. C1 i 14 w kat C2 (perspektywicznych). 37 złóż ma 
zasoby przekraczające 5 mln t, a z nich 22 przekraczają zasoby 10 mln t. 
Największe złoża są skoncentrowane w powiatach suwalskim i grajewskim, 
cześć także w sokólskim. Spośród najważniejszych złóż 11 jest zagospo-
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darowanych, 13 rezerwowych, 3 zaniechane i 9 perspektywicznych (C2). 
Łącznie obejmują one 78% zasobów wojewódzkich.

W województwie podlaskim udokumentowano również 9 złóż piasków 
kwarcowych (23,7 mln t), w tym 7 do produkcji cegły piaskowo-wapiennej. 
Eksploatowane są jedynie 2 małe złoża tych piasków, 2 są zaniechane i 2 
perspektywiczne.

Wśród 22 udokumentowanych złóż surowców ilastych ceramiki bu-
dowlanej, aż 12 to złoża zaniechane, 2 – zagospodarowane i 8 – niezago-
spodarowanych (rezerwowych). Zasoby 6 największych złóż reprezentują 
80% zasobów wojewódzkich. Z przedstawionych danych wynika, iż złoża 
iłów ceramiki budowlanej nie odgrywają znaczącej roli gospodarczej, tym 
bardziej, że są na ogół związane z utworami czwartorzędowymi.

Analiza geologiczno-złożowa umożliwiła wydzielenie i scharakteryzo-
wanie najważniejszych jednostek związanych z konkretnymi strukturami 
geologicznymi.

Wychodnie piaskowców dolnej jury fragment mezozoicznego obrzeżenia 
antyklinorium świętokrzyskiego

Pod względem stratygraficznym piaskowce te odpowiadają piaskowcom 
szydłowieckim, a wiekowo reprezentują jurę dolną (seria skłobska). Są to 
piaskowce średnio – i drobnoziarniste o zabarwieniu jasnoszarym. Wykazują 
dobrą oddzielność płytową i blokową. Stanowią doskonały materiał ciosowy 
dający się łatwo obrabiać i znajdują zastosowanie do produkcji kruszywa 
łamanego do betonów oraz jako kamień drogowy i budowlany.

Niezagospodarowane, perspektywiczne złoże piaskowców Góra 
Skłobska (68,6 mln t) jest największym złożem piaskowców w woje-
wództwie. Powierzchnia złoża wynosi 86,12 ha. Miąższość złoża waha się 
w granicach 16,8–63,4 m przy grubości nadkładu średnio 2,8 m. Kopalinę 
cechują następujące średnie parametry jakościowe: wytrzymałość na ści-
skanie w stanie powietrzno–suchym 8,69 MPa, wytrzymałość na ściskanie 
po nasiąknięciu wodą 7,68 MPa, gęstość pozorna 2,29 T/m3, ścieralność 
na tarczy Boehmego 0,51 cm oraz ścieralność w bębnie Devala 6,58%. 
Eksploatowane jest obecnie złoże Śmiłów 1 (2,5 mln t), a złoże Śmiłów 
(10,7) zostało zaniechane. Pozostałe złoża piaskowców szydłowieckich są 
małe, o zasobach na ogół <0,5 mln t.

Wychodnie wapieni i margli jury górnej Przedgórza Iłżeckiego
Pod względem litologicznym są to wapienie margliste i organodetry-

tyczne, margle i łupki margliste, współwystępujące z iłowcami i marglami. 
Największą miąższość dochodzącą do 250 m posiadają osady kimerydu, 
w obrębie których udokumentowano duże złoża wapieni i margli: czynne 
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złoże Wierzbica-Pole A (292 mln t) oraz rezerwowe: Kolonia Wierzbica-Pole 
B (167,2 mln t), Krzyżanowice (396,6), Bałtów-Tarnówek (469) i Strzałków 
(166,6). Na złożu Wierzbica – Pole A prowadzona jest eksploatacja wapieni 
i margli na potrzeby przemysłu cementowego. Serię złożową tworzą naprze-
mianległe warstwy wapieni, wapieni marglistych i margli. Miąższość złóż 
waha się w granicach od 20 do 78,8 m (średnio 60,5 m). Nadkład stanowią 
piaski i gliny o grubości zmieniającej się od 0,3 do 10,3 m (średnio 1,95 
m). Parametry jakościowe kopaliny przedstawiają się następująco: zawar-
tość CaO zmienia się od 25,24 do 54,92% (średnio 43,56%), MgO od 0,5 
do 3,65% (średnio 1,34%), a SiO2 od 0,22 do 41,69% (średnio 12,6%). 
Wapienie i margle nadają się do produkcji klinkieru cementowego wysokiej 
jakości. Wapienie dla przemysłu wapienniczego są eksploatowane w złożu 
Iłża 1 (5,8 mln t), złoże Iłża jest zaniechane, a złoże Marylin I (1,2 mln 
t) – rezerwowe. Miąższość serii złożowej waha się od 26 do 40 m, zawartość 
CaO w granicach 45 – 55%, MgO 0,04 – 0,44%.

Piaski i żwiry wodnolodowcowe Wysoczyny Rawskiej
Cały obszar Wysoczyny Rawskiej położony jest w zasięgu zlodowaceń 

środkowopolskich – odry i warty. Przebiega tutaj strefa postoju czoła lą-
dolodu z okresu recesji zlodowacenia warty. Osady zlodowacenia odry to 
iły i mułki, miejscami piaski zastoiskowe, piaski wodnolodowcowe i gliny 
zwałowe. Miąższość utworów wodnolodowcowych wynosi przeważnie 4–5 
m, maksymalnie 15 m, a glin zwałowych od kilku do kilkunastu m. W zlo-
dowaceniu warty osadziły się piaski wodnolodowcowe, gliny zwałowe, 
piaski lodowcowe ze żwirami i głazami, a także piaski, żwiry i mułki ozów 
i kemów. Mają one znaczenie złożowe. Z utworami czwartorzędu związane 
są tu liczne złoża piasków i żwirów. Największa obecnie koncentracja udo-
kumentowanych złóż występuje w pasie Żyrardów-Grójec. Serię złożową 
tworzą wodnolodocowe piaski o średnim punkcie piaskowym 71,5–94,8%, 
ze zmiennymi domieszkami żwirów. Jej miąższość wykazuje dużą zmien-
ność od 3 do 30 m. Kopalina wykazuje przydatność dla potrzeb budownic-
twa ogólnego i drogowego. Ważne surowcowo są ozy tworzące 3 formy 
południkowe o długości do 8 km i wysokości kilkunastu m. W największym 
ozie grójeckim miąższość serii złożowej dochodzi do 30 m, a przeciętnie 
wynosi kilkanaście metrów. W obrębie ozów udokumentowano ponad 
20 złóż, przeważnie niewielkich. Największym z nich jest eksploatowane 
złoże Olszany VII (3,2 mln t) w ozie częstoniewskim. W ozie grójeckim 
udokumentowano m.in złoże Oz Grójecki część południowa, o zasobach 
3 mln t piasku. Ze względów środowiskowych złoże ma status zaniechanego.

Kopaliną w złożach są piaski, w których występują nieliczne soczewki 
i gniazda żwirów. Miąższość serii złożowej waha się w granicach 6,5 do 
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28 m, grubość nadkładu 0,5 do 1,3 m. Punkt piaskowy waha się od 83 do 
99%, zawartość pyłów 1,5 do 3,9%, a gęstość nasypowa po utrzęsieniu 
1,7 – 1,8 T/m3.

Wychodnie iłów zastoiskowych wysoczyzny Równiny Wołomińskiej
Równina Wołomińska opada stromą krawędzią erozyjną ku N i NW. Na 

powierzchni wysoczyzny dominują gliny zwałowe oraz iły i mułki zasto-
iskowe zlodowacenia warty. Te ostatnie są ważne z punktu widzenia złożo-
wego. W rejonie Radzymina udokumentowano łącznie 50 złóż surowców 
ilastych ceramiki budowlanej. Największe złoże rezerwowe to Guzowatka 
o zasobach 6,5 mln t. 13 złóż podlega eksploatacji. We wszystkich tych 
złożach kopaliną są osady zastoiska radzymińskiego z okresu zlodowace-
nia warty. W obrębie kompleksu surowcowego wyróżnia się dwa poziomy 
surowcowe: górny i dolny. Poziom górny o średniej grubości 2,3 m budują 
iły mułkowe z zawartością frakcji pyłowej i piaszczystej. Poziom dolny, 
o średniej grubości 5,2 m stanowią plastyczne iły warwowe. Udział ziaren 
marglu w tych iłach dochodzi do 0,05%. Łączna grubość serii złożowej 
wynosi na ogół 6 – 8 m, maksymalnie 10 m, przy grubości nadkładu 0,2 – 
2,0 m. Uśrednione parametry jakościowe surowca ilastego są następujące: 
woda zarobowa 25-35%, skurczliwość wysychania 7,5 do 10%, temperatura 
wypały 900-9500oC, wytrzymałość na ściskanie po wypaleniu 15 do 30 
MPa. Iły zastoiskowe wykazują wystarczające parametry jakościowe dla 
produkcji cegły pełnej i niektórych wyrobów cienkościennych.

Istotne na obszarze wydzielonej jednostki są także złoża piasków 
kwarcowych związane z piaskami eolicznymi. Eksploatowane jest złoże 
Wieliszew I (0,3 mln t), natomiast zloża Choszczówko (8,8 mln t), Dąbrówka 
(1,0) i Wieliszew (2,6) zostały zaniechane, a złoże Radzymin (2,4 mln t) 
ma status rezerwowego. Zawartość SiO2 w piaskach wydmowych waha się 
w granicach 93-97%.

Fragment pradoliny warszawsko-berlińskiej (Kotlina Warszawska 
i Toruńska)

Szeroka dolina Wisły w obrębie Kotliny Warszawskiej i Toruńskiej sta-
nowi fragment pradoliny warszawsko-berlińskiej. Pradolinny odcinek Wisły 
jest wypełniony przez osady rzeczne tarasów nadzalewowych i zalewowych 
oraz pola piasków eolicznych.

Osady miocenu i pliocenu odsłaniają się na powierzchni w wielu miej-
scach w zboczach doliny Wisły i jej dopływów. Są to na ogół serie iłów 
z przeławiceniami piasków silnie zaburzone glacitektonicznie.

Głównym surowcem na obszarze pradoliny są piaski i żwiry rzeczne. 
Wielkie złoże perspektywiczne Dzierżązna (63,9 mln t) udokumentowa-
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ne w kat. C2 na obszarze 343,44 ha jest typowym złożem w omawianej 
jednostce. Kopaliną są piaski i piaski ze żwirem występujące w obrębie 
tarasów akumulacyjnych Wisły. Złoże ma formę pokładową. Kruszywo 
piaszczysto-żwirowe stanowi ok. 20% jego objętości, reszta to piaski. 
Poziom wód gruntowych utrzymuje się na głębokości od 0,4 do 2,0 m p.p.t. 
Powyżej piasków zalegają torfy o miąższości 0,5 do 0,9 m Miąższość serii 
okruchowej waha się od 5,5 do 7,8 m. Zdecydowana większość pozosta-
łych udokumentowanych złóż jest zlokalizowana na lewym brzegu Wisły 
w obrębie utworów wodnolodowcowych i rzecznych. Są to w zdecydowanej 
przewadze złoża małe, o zbliżonych, korzystnych parametrach geologiczno-
-górniczych i jakościowych. Punkt piaskowy waha się w granicach 90-97%, 
piaski są dobrze przemyte.

Surowce ilaste ceramiki budowlanej są związane z glacitektonicz-
nymi krami iłów neogenu w obrębie utworów czwartorzędowych (np 
Konstantynów). W serii złożowej występują przerosty glin i piasków. 
Skurczliwość wysychania surowca wynosi 10,0–10,9%, a jego nasiąkli-
wość 6,9–10,2%. Wytrzymałość gotowego produktu na ściskanie po wypale 
w temperaturze 950°C zmienia się w granicach 13,1–20,6 MPa. Surowiec 
nadaje się do produkcji cegły pełnej, dziurawki i pustaków Akermana. 
Inne złoża są związane z wychodniami iłów warwowych (np. Wymyśle 
Polskie). Iły występujące w tych złożach zostały określone jako surowiec 
do produkcji cegły pełnej.

Pas moren czołowych łuku Mława – Płońsk
W NW części województwa mazowieckiego przebiega łukowato pas 

moren czołowych. Niemal wszystkie osady występujące powierzchniowo 
zostały zaliczone do zlodowacenia warty. Są to mułki i piaski zastoiskowe, 
piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz gliny zwałowe. Podczas deglacjacji 
powstało szereg form związanych z zanikiem lądolodu, a istotnych z punk-
tu widzenia surowcowego – w tym moreny czołowe, moreny martwego 
lodu, kemy i sandry. Znaczenie surowcowe ma tu okruchowy kompleks 
litologiczno-surowcowy zbudowany z piasków oraz piasków i żwirów 
stanowiących kopalinę dla kilkudziesięciu złóż. Większość z nich to złoża 
małe o zasobach rzędu 100-300 tys. t. Wszystkie złoża reprezentują typ 
wodnolodowcowy – sandrowy, bądź wodnolodowcowy – czołowomore-
nowy. Największą grupę stanowią złoża udokumentowane na stosunkowo 
dużej powierzchni sandrowej w rejonie Dalanówka na SE od Płońska (piaski 
z Dalanówka). Złoża rejonu Skarboszewa na S od Płońska reprezentują prze-
ważnie typ czołowomorenowy. Wszystkie złoża zbudowane są z piasków 
różnej granulacji, od drobno – do gruboziarnistych (z przewagą piasków 
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średnioziarnistych) z wkładkami żwirów. Cechują się budową pokładową, 
o miąższości serii złożowej 4–7 m. W podłożu najczęściej występują gliny 
zwałowe. Zmienność parametrów jakościowych jest duża i sąsiadujące ze 
sobą niewielkie złoża mogą wykazywać znaczne różnice w tym względzie. 
Kruszywo z obu typów złóż może być wykorzystywane do celów ogól-
nobudowlanych (do betonu i zapraw betonowych) oraz w drogownictwie.

Surowce ilaste ceramiki budowlanej występujące w obrębie pasa mo-
ren tracą na znaczeniu, zamykana jest eksploatacja kolejnych złóż i nie są 
dokumentowane nowe.

Pas moren czołowych rejonu Łomży
Między Łomżą a Zambrowem przebiega pas wychodni moren czoło-

wych jednego ze stadiałów zlodowacenia mazowiecko-podlaskiego (warty). 
Pod względem budowy geologicznej jest on zbliżony do podobnych pasów 
morenowych omówionych na obszarze województwa mazowieckiego i łódz-
kiego. Jest to strefa, w której, na niewielkim obszarze, współwystępują ze 
sobą żwiry, piaski, gliny i głazy moren czołowych, gliny zwałowe, denne, 
płaty piasków i żwirów wodnolodowcowych, mułki i iły zastoiskowe, 
a także utwory etapu deglacjacji – ozy i kemy. Takie zróżnicowanie form 
i osadów jest powodem występowania tu bardzo licznych, ale zwykle ma-
łych złóż Znaczenie surowcowe maja jedynie złoża piasków i żwirów oraz 
piasków. Łącznie na obszarze powiatów zambrowskiego i łomżyńskiego 
udokumentowano 63 złoża, z których 14 jest zagospodarowanych, więk-
szość w niewielkiej skali. Przykładowe, niewielkie złoże Jedwabne 3 (130 
tys. t) ma średnio 6,5 m średniej miąższości przy grubości nadkładu 1,4 m. 
Uśrednione parametry jakościowe to: punkt piaskowy 73–88%, zawartość 
pyłów min. 0,9-7,3%, gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym 1,6-1,9 
T/m3.

Omawiana jednostka geologiczno-złożowa, mimo występowania tu 
licznych złóż nie jest perspektywiczna w zakresie możliwości udokumen-
towania nowych, istotnych zasobów. 

Wzgórza Sokólskie – moreny czołowe i sandry
Wzgórza Sokolskie stanowią kolejny obszar, który swą budowę geo-

logiczną zawdzięcza procesom deglacjacji arealnej zlodowacenia mazo-
wiecko-podlaskiego (warty). Obok pagórów moren czołowych dominują 
tu płaty glin zwałowych oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe, które są 
bazą licznych złóż piasków i żwirów. Udokumentowano tu kilka bardzo 
dużych złóż mających znaczenie ponadregionalne. Eksploatowane są obec-
nie złoża Drahle III (86,9 mln t), Kamionka Drahle 2 (22,6 mln t), Racewa 
(13,3) i Zadworzany III (24,5), niezagospodarowane złoża rezerwowe 
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(C1) to Drahle VIII (4,5 mln t) i Zadworzany V (7,7), a perspektywiczne 
Janowszczyzna (8,3), Kamionka Drahle (36,9), Kamionka Drahle I (63,3), 
Starowlany (33,3) i Zadworzany II (18,9). Wszystkie te złoża są związane 
z utworami wodnolodowcowymi, a kopaliną są piaski z domieszką żwirów. 
Złoża mają formę pokładową, ich miąższość waha się w granicach 5 – 47 m, 
średnie miąższości są rzędu 20-27 m. Średnia grubość nadkładu zmienia się 
w granicach 1,5 – 5 m, N/Z 0,03 – 0,15. Podstawowe parametry jakościowe 
są następujące: punkt piaskowy 34,9 – 68,4% średni 53,4 do 62,5%, zawar-
tość pyłów mineralnych 0,5 – 8,5%, średnio 1,6 – 1,7%, ciężar nasypowy 
w stanie utrzęsionym 1,82 – 2,09 T/m3, średnio – 1,98 do 2,03. Surowiec 
jest wykorzystywany w budownictwie i drogownictwie. W sytuacji, w której 
w omawianej jednostce istnieje kilka dużych złóż niezagospodarowanych, 
nie istnieje problem możliwości rozwoju przyszłego wykorzystania zaso-
bów.

Sandr grajewski
Sandr grajewski należy do pasa pól sandrowych towarzyszących od 

południa linii maksymalnego zasięgu zlodowaceń północnopolskich. W re-
jonie Grajewa jest on częściowo rozmyty przez doliny rzeczne dopływów 
Biebrzy. Liczne złoża piasków i żwirów są tu związane z płatami utworów 
wodnolodowcowych. Łącznie udokumentowano tu 25 złóż piasków i żwi-
rów, z których 11 jest zagospodarowanych, 10 rezerwowych, 2 zaniechane 
i 2 perspektywiczne. Większość złóż eksploatowanych to złoża małe, o za-
sobach rzędu 0,1 do 0,7 mln t. Parametry górnicze i jakościowe są podobne. 
Wynika to z faktu, iż poszczególne złoża zostały wykrojone z większych pól 
sandrowych. Średnia miąższość złóż waha się od 3 do 6 m, a nadkładu około 
0,5 m. W podłożu występują często gliny zwałowe. Punkt piaskowy (2,0 
mm) zmienia się w szerokich granicach 43,50 – 97,50% średni: 57,8 – 68%, 
zawartość pyłów mineralnych 3,20 – 6,20% (śr. 4,5 – 7,5), ciężar nasypowy 
w stanie zagęszczonym 1,6 – 1,9 T/m3, (śr. 1,77).

Typowe, niezagospodarowane złoże Szymany (24,8 mln t) odznacza się 
formą pokładową przy miąższości złoża 2,5 – 12,3, (śr. 5,7 m). Nadkład 
utworzony przez piaski zaglinione, gliny, torf wykazuje grubość 0,3 – 1,6 m 
(śr. 0,45, N/Z: 0,02 – 0,04. Punkt piaskowy (2,0 mm) jest zmienny w grani-
cach 35,2 – 71,0%, (śr. 53,6), zawartość pyłów mineralnych 0,2 do 4,0% (śr. 
1,3), zawartość nadziarna (> 40 mm) 0,0 – 36,3% (śr. 5,9), zawartość ziaren 
słabych i zwietrzałych 0,2 – 5,8%, gęstość nasypowa w stanie zagęszczo-
nym 1,92 – 2,19 T/m3 (śr. 2,03), nasiąkliwość 0,79 – 2,57%, wytrzymałość 
na zgniatanie 0,08 – 0,19 MPa. Drugie złoże perspektywiczne Kosówka-
Toczyłowo (19,2 mln t) ma podobną charakterystykę.



165

Sandr grajewski stanowi ważną jednostkę geologiczno-złożową z du-
żymi, potencjalnymi możliwościami rozwoju eksploatacji.

Sandr suwalski
Sandr suwalski rozpościera się na na Równinie Augustowskiej, na 

południe od pasa moren czołowych najmłodszej fazy zlodowacenia wisły 
(północnopolskiego) na przestrzeni ponad 40 km. Jego surowcowa część 
leży w okolicach Suwałk, gdzie skoncentrowane jest 93 złoża piasków 
i żwirów lub piasków. Znaczna część tych złóż to złoża małe, często zanie-
chane ze względu na wyczerpane zasoby bądź względy ochrony środowiska. 
Zaniechanych jest łącznie 21 złóż, stałej eksploatacji podlegają 22 złoża a 5 
okresowej, 35 złóż to złoża niezagospodarowane, lecz rozpoznane w kat. 
C1, a tylko 2 złoża perspektywiczne są udokumentowane w kat.C2.

Zlokalizowanych jest tu 7 złóż wielkich, o zasobach ponad 10 mln t 
spośród 22 takich złóż w województwie podlaskim. Wśród nich eksploatacji 
podlega Potasznia I ( 123,5), Potasznia III (62,5) i Kuków IV (16 mln t), 
a także mniejsze Biała Woda VI (5,6 mln t) i Kuków-Folwark III (5,4).

Złoża sandru suwalskiego mają regularną formę pokładową, ich miąż-
szość jest silnie zmienna w granicach 8 do 25 m przy nadkładzie o grubości 
0,3 – 0,9 m (N/Z 0,01 – 0,09). Są to na ogół złoża suche, choć niektóre 
z nich są w dolnej części zawodnione. Uśrednione parametry jakościowe 
są następujące: punkt piaskowy 31 – 75%, zawartość pyłów 1,0 – 2,6%, 
gęstość nasypowa w stanie luźnym 1,81 – 1,92 T/m3 w stanie utrzęsionym 
– 1,92-1,95 T/m3. Przytoczone dane świadczą o korzystnych parametrach 
geologiczno-górniczych, a jakość kopaliny umożliwia jej stosowanie w bu-
downictwie i drogownictwie. Ograniczenia w wydobyciu piasków i żwirów 
sandrowych i udostępnianiu nowych złóż są związane z ochroną środowiska 
w bardzo atrakcyjnym przyrodniczo terenie.

Scharakteryzowane bliżej, wybrane jednostki geologiczno-złożowe 
województw mazowieckiego i podlaskiego obejmują najważniejsze, 
udokumentowane tu złoża surowców skalnych. Złoża pozostające poza 
wydzielonymi jednostkami na ogół nie mają większego znaczenia surow-
cowego. W obu województwach dominują złoża skał okruchowych. Skały 
węglanowe i ilaste odgrywają większą rolę w województwie mazowieckim, 
w podlaskim nie mają ponadlokalnego znaczenia.
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2.6.3. uwarunkowania środowiskowe i planistyczne związane 
z zagospodarowaniem złóż perspektywicznych województw 
lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego 
i podlaskiego, wynik analizy przestrzennej metodą gis

województwo lubusKie

Z uwagi na znaczącą lesistość województwa lubuskiego i stosunkowo 
niższy niż w innych rejonach kraju udział gleb chronionych, występowanie 
obszarów o wysokim stopniu konfliktowości z potencjalnym użytkowaniem 
górniczym, związane jest głównie z rozmieszczeniem prawnych obiektów 
ochrony przyrody. Należy tutaj wskazać na charakterystyczne rozmiesz-
czenie obszarów chronionego krajobrazu i towarzyszących im obszarów 
Natura 2000. Zostały one zaprojektowane wzdłuż korytarzy ekologicznych, 
związanych często z systemami dolin rzecznych, co powoduje, że rejony 
o wysokim stopniu konfliktowości posiadają, w obrębie obszaru wojewódz-
twa, pasmowe ułożenie (fig. 10).

W szczególności uwidacznia się tu dolina Odry w paśmie mezoregio-
nów: Pojezierze Sławskie, Kotlina Kargowska i Dolina Środkowej Odry. 
Podobne, jako obszar o wysokim i bardzo wysokim stopniu konfliktowości, 
zaznacza się dolina Warty i jej dopływu Obry. Wysoki stopień konflikto-
wości dotyczy również obszarów położonych przy północnych granicach 
województwa, gdzie znajduje się Park Narodowy Ujście Warty i fragment 
Drawieńskiego Parku Narodowego, które otoczone są obszarami Natura 
2000. Taki sam charakter posiadają rejony na południu województwa, 
gdzie znajduje się leśny kompleks Borów Dolnośląskich, objęty dużym 
obszarem Natura 2000 PLB020005, o tej samej nazwie. Na szczególną 
uwagę, zasługuje obszar mezoregionu Dolina Dolnego Bobru. Dolina Bobru 
objęta była długotrwałą eksploatację zasobowych złóż piasków i żwirów, 
gdzie położone jest wiele zaniechanych i kilka perspektywicznych złóż tej 
kopaliny. Rejon ten znajduje się w granicach OCHK o tej samej nazwie 
i sąsiaduje z dwoma zbiornikami wód podziemnych – GZWP 149 Sandr 
Krosno-Gubin i GZWP 301 Pradolina Zasiek-Nowa Sól. Z tego powodu, 
na podstawie analizy kartograficznej, wydzielono w obrębie doliny Bobru 
i części Wzniesień Gubińskich obszar o wysokim i bardzo wysokim stopniu 
konfliktowości. Strefa wysokiej konfliktowości został również wydzielona 
w miejscu położenia Gryżyńskiego i Łagowskiego Parku Krajobrazowego, 
w obrębie fragmentów mezoregionów Równina Torzymska i Pojezierze 
Łagowskie.

Pozostałe obszary województwa zakwalifikowane zostały do rejonów 
o niskim stopniu konfliktowości, choć względem innych województw Polski 
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Rys. 10. Rozmieszczenie złóż perspektywicznych na tle mapy wynikowej waloryzacji 
 przestrzenno-przyrodniczej obszaru województwa lubuskiego, w podziale 
 na mezoregiony i powiaty (oznaczenie złóż zob. rys. 2)
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posiadają one wysoką wartość stopnia konfliktowości od 60 do 80. W nie-
których województwach za niski stopień konfliktowości uznano obszary 
ograniczone izoliniami o wartościach od 40 do 60. Podwyższona wartość 
punktowa dla obszarów zasadniczo pozbawionych ograniczeń, wynika tutaj 
z wspomnianej znacznej lesistości obszaru, która w skali kraju wynosi 49%.

W województwie lubuskim, w grupie nieeksploatowanych złóż perspek-
tywicznych, o zasobach rozpoznanych wstępnie, wydzielić można złoża 
piasków i żwirów, złoże iłów ceramiki budowlanej i złoże surowców szklar-
skich. Złoża kruszyw naturalnych związane są głównie z utworami dolin 
rzecznych – Warty (złoże Deszczno-Łagodzin, udokumentowane w kilku 
polach o dużej powierzchni) i Bobru oraz Odry (złoża Stary Raduszec, 
Bobrowice i Nowogród Bobrzański – Zbiornik). Złoże iłów ceramicznych 
Klępina występują na krawędziach wysoczyznowych, na północnym skło-
nie Wzgórz Dalkowskich, gdzie odsłaniają się utwory neogeńskie. Złoże 
piasków szklarskich Stawnik położone jest w południowej części Wzniesień 
Żarskich. W większości potencjalne zagospodarowanie tych złóż związane 
będzie ze średnim stopniem ograniczeń, z wyjątkiem złóż znajdujących się 
w rejonie doliny Bobru i Odry, gdzie należy liczyć się z wysokim stopniem 
ograniczeń związanych z ochroną krajobrazu i siedlisk.

województwo wielKopolsKie

W wyniku kartograficznej analizy rozmieszczenia obszarów ochrony 
przyrody, wód powierzchniowych i podziemnych oraz stanu zagospoda-
rowania terenu, w granicach województwa wyróżniono obszary o zróż-
nicowanym stopniu konfliktowości dla lokowania zakładów górniczych, 
eksploatujących złoża surowców skalnych. Stosując czterostopniową skalę 
wydzielono obszary o niskim, średnim, wysokim i bardzo wysokim stopniu 
konfliktowości. Mapa wynikowa wskazuje, że obszary zaliczane do dwóch 
ostatnich kategorii w znacznym stopniu, pokrywają się z przebiegiem dolin 
rzecznych, co związane jest z charakterem obszarowego systemu ochrony 
przyrody województwa (fig. 11).

Na system ochrony przyrody składają się 2 parki narodowe, z których je-
den zajmuje jedynie niewielki północny fragment województwa, 12 parków 
krajobrazowych, z czego trzy wykraczają poza granice województwa, 96 
rezerwatów i 33 obszary chronionego krajobrazu oraz inne formy ochrony 
takie jak użytki ekologiczne i pomniki przyrody. Prawną ochroną przyrody 
objęte jest ponad 30% obszaru województwa. Jego uzupełnieniem są ob-
szary Natura 2000, które w znacznym stopniu nakładają się na wymienione 
formy ochrony, szczególnie w granicach wspomnianych dolin rzecznych. 
Z tego powodu strefy dolinne zostały wydzielone, jako miejsca o najwięk-
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szym stopniu ograniczeń dla górniczego zagospodarowania. Obejmują one 
mezoregiony Dolina Konińska, Kotlina Śremska, Poznański Przełom Warty, 
Kotlina Gorzowska, Dolina Środkowej Noteci, Dolina Gwdy.

Pozostałe obszary konfliktowe położone poza rejonami dolinnymi zwią-
zane są z obecnością parków krajobrazowych, obszarów ochrony krajobrazu 
spełniających często funkcję ich otuliny oraz obszarów Natura 2000. Jest 
to fragment mezoregionu Pojezierze Gnieźnieńskie, gdzie znajduje się 
Powidzki Park Krajobrazowy oraz mezoregion Pojezierze Sławskie w gra-
nicach którego położony jest Przemęcki Park Krajobrazowy i sąsiadujące 
z nim obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB300004 Wielki 
Łęg Obrzański i PLB300011 Pojezierze Sławskie. Za równie konfliktowy 
obszar należy uznać środkową część mezoregionu Kotlina Gorzowska 
z przygraniczną częścią mezoregionu Pojezierze Poznańskie. W miejscu tym 
położone są dwa parki krajobrazowe - Pszczewski i Sierakowski, wraz z otu-
liną, które od północy sąsiadują z rozległymi obszarami specjalnej ochrony 
ptaków i obszarami siedlisk należących do systemu ochrony Natura 2000. 
Obejmują one teren położony pomiędzy dolinami Warty i Noteci. Kolejny 
obszar o wysokim i bardzo wysokim stopniu konfliktowości znajduje się 
na północy województwa w rejonie Równiny Wałeckiej, gdzie znajduje się 
fragment Drawieńskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz obszary 
Natura 2000. Pozostałe obszary województwa wydzielone zostały, jako ni-
sko- i średniokonfliktowe dla odkrywkowej eksploatacji kopalin surowców 
skalnych. Jednak lokalnie, z uwagi na znaczny udział użytków rolnych, 
które mają około 50% udziału w powierzchni obszaru województwa, należy 
liczyć się z ograniczeniami wynikającymi z ich ochrony. W szczególności 
dotyczy to środkowej i południowej części województwa.

W grupie nieeksploatowanych złóż perspektywicznych surowców 
skalnych województwa wielkopolskiego znajduje się stosunkowo niewiel-
ka liczba złóż piasków i żwirów, piasków kwarcowych oraz surowców 
ilastych ceramiki budowlanej. Złoża kruszyw naturalnych w przewadze 
udokumentowane zostały w obrębie serii fluwialnych, które występują 
w granicach wartościowych i jednocześnie konfliktowych rejonów dolin 
rzecznych. Z tego powodu ich zagospodarowanie, rozpatrywane w skali oce-
ny obszaru województwa, będzie się wiązało ze znaczącymi ograniczeniami. 
Złoża surowców ilastych w mezoregionie Wysoczyzna Kaliska i Pojezierze 
Krzywińskie położone są w rejonach o średniej i niskiej konfliktowości.
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województwo łódzkie

Waloryzacja obszaru województwa łódzkiego, uwzględniająca roz-
mieszczenie terenów prawnej ochrony przyrody oraz zróżnicowanych form 
zagospodarowania terenu, pozwala wyróżnić w jego obrębie rejony o ni-
skich, średnich, wysokich i bardzo wysokich walorach. Ich rozmieszczenie 
wskazuje, że miejsca o najwyższych walorach, będące jednocześnie rejona-
mi, w których należy się spodziewać znaczących ograniczeń dla możliwości 
eksploatacji udokumentowanych złóż kopalin, wyraźnie zawiązane są ze 
strefami dolin rzecznych – Warty, Pilicy i Bzury (rys. 12).

Doliny te w większości znajdują się w granicach obszarów chronionego 
krajobrazu lub, tak jak dolina Bzury, objęte są programem ochrony Natura 
2000. Ponadto w dolinie Warty, w granicach województwa, położone są 
w niedalekim sąsiedztwie dwa parki krajobrazowe – Park Krajobrazowy 
Międzyrzecza Warty i Widawki oraz Załęczański Park Krajobrazowy. 
Natomiast w dolinie Pilicy znajduje się Sulejowski Park Krajobrazowy 
i Spalski Park Krajobrazowy, a w jej sąsiedztwie, w południowo wschod-
niej części województwa położony jest fragment Przedborskiego Parku 
Krajobrazowego. Pozostałe rejony wysokiej konfliktowości dla eksploatacji 
kopalin, znajdujące się w środkowej części województwa w obrębie mezo-
regionów – Równina Łowicko Błońska, Wysoczyzna Łaska, i Wzniesienia 
Łódzkie, związane są głównie z występowaniem obszarów chronionego 
krajobrazu. W części południowej województwa, gdzie wyróżniono ob-
szar o wysokim stopniu konfliktowości, w obrębie mezoregionu Wzgórza 
Radomszczańskie i Niecka Włoszczowska obok obszarów ochrony kra-
jobrazu znajduje się główny zbiornik wód podziemnych nr 408 Niecka 
miechowska (NW) i kilka stref ochrony wód podziemnych. Na uwagę zasłu-
guje również fakt ogólnie wysokiej wartości współczynnika konfliktowości 
w całym obszarze województwa, co związane jest z znaczącym udziałem 
gruntów ornych oraz łąk i pastwisk, jak i obszarów zurbanizowanych.

W granicach województwa łódzkiego udokumentowano szereg złóż 
perspektywicznych piasków i żwirów, piasków kwarcowych, surowców 
ilastych ceramiki budowlanych, surowców szklarskich i surowców ognio-
trwałych (chalcedonitów górnojurajskich). Wszystkie te złoża położone są 
zasadniczo w obszarach o niskim stopniu konfliktowości. Jedynie rejon 
wychodni kredowych utworów piaskowcowych gdzie występują utwory 
okruchowe przydatne do produkcji piasków szklarskich znajduje się w strefie 
obszaru od średniego do wysokiego stopnia konfliktowości, co związane jest 
z sąsiedztwem otuliny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i Piliczańsko-
Radomszczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Natomiast znaczące 
ograniczenia środowiskowe będą związane z wydobyciem piasków ze złoża 
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Węże oraz wapieni jurajskich ze złoża Bobrowniki. Oba wymienione złoża 
znajdują się w granicach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego oraz ob-
szaru Natura 2000.

województwo mazowiecKie

W krajobrazie województwa mazowieckiego, który tylko miejscami jest 
urozmaicony niewielkimi wzgórzami morenowymi, przeważają płaskie lub 
lekko faliste równiny, ukształtowane w okresie zlodowacenia środkowopol-
skiego. Jedynie w części południowej województwa, należącej do Wyżyny 
Kieleckiej, gdzie odsłaniają się starsze utwory jurajskie, rzeźba terenu jest 
bardziej zróżnicowana. Wyraźnie charakterystyczną cechą ukształtowania 
obszaru jest promienisty układ sieci dolin rzecznych Wkry, Narwi, Bugu, 
Świdra, Wilgi, Wisły i Bzury, który wyznacza również rozmieszczenie 
obszarów cennych przyrodniczo, za które często uznawane są ekosystemy 
dolin rzecznych. Rozkład ten został również rozpoznany w drodze anali-
zy przestrzennej, w wyniku, której obszary o wysokim i bardzo wysokim 
stopniu konfliktowości zostały zidentyfikowane w granicach następują-
cych jednostek fizjograficznych: Dolina Białobrzeska, Dolina Środkowej 
Wisły, Podlaski Przełom Bugu, Dolina Dolnego Bugu, Kotlina Warszawska 
i Kotlina Płocka (rys. 13).

W ich obrębie znajdują się parki krajobrazowe, rezerwaty i związane 
z ekosystemami dolinnymi, obszary Natura 2000. Należy tutaj wskazać 
na położone w dolinie Bugu – park krajobrazowe Podlaski Przełom Bugu 
i Nadbużański oraz park znajdujący się w dolinie Wisły - Gostynińsko-
Włocławski. W centrum Kotliny Warszawskiej położony jest Kampinoski 
Park Narodowy, który wraz z sąsiadującymi rezerwatami został zwalory-
zowany jako obszar o bardzo wysokim stopniu ograniczeń dla inwestycji 
górniczych. Podobny pod względem wartości środowiskowych jest obszar, 
który znajduje się w granicach mezoregionu Równina Kozienicka, w miej-
scu położenia Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Granice tego parku 
wraz z otuliną dodatkowo pokrywają się z kilkoma obszarami Natura 2000. 
Rejony o wysokim stopniu ograniczeń dla inwestycji górniczych znajdują 
się również w części południowej województwa w obrębie mezoregionów 
Pogórze Iłżeckie i Garb Gielniowski. W miejscach tych obok rezerwatów 
przyrody i obszarów chronionego krajobrazu, znajduje się zbiornik wód 
podziemnych GZWP 412 i 413 Zbiornik Goszczewice-Szydłowiec.

Pozostałe rejony województwa zaliczone zostały do obszarów o średnim 
stopniu konfliktowości, które miejscami objęte są ochroną krajobrazową lub 
gdzie występują rejony silnie zurbanizowane oraz miejsca upraw sadow-
niczych (powiat grójecki). Obszary o najniższym stopniu konfliktowości 
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znajdują się w północnej części województwa, w granicach mezoregionu 
Równina Kurpiowska, gdzie dominują lasy, łąki i pastwiska, z niewielkim 
udziałem gruntów rolnych.

W grupie nieeksploatowanych złóż perspektywicznych, o wstępnie 
rozpoznanych zasobach, znajdują się głównie złoża piasków i żwirów, 
pojedyncze złoża surowców ceramiki budowlanej i jedno złoże piaskow-
ców. Konfrontacja ich lokalizacji z mapą rozkładu ograniczeń eksploatacji 
wskazuję, że należy liczyć się z ograniczeniami dostępności do ich zasobów 
z uwagi na przeważające położenie w obszarach o znaczącym priorytecie 
ochrony walorów środowiska. Dotyczy to większości złóż kruszyw natural-
nych udokumentowanych w obrębie piaszczystych i piaszczysto-żwirowych 
utworów wypełniających doliny rzeczne. Podobnie, zagospodarowanie 
położonego na południu złoże piaskowców jurajskich Góra Skłobska może 
napotkać na ograniczenia wynikające z sąsiedztwa rezerwatu leśnego 
oraz obszaru ochrony krajobrazowej. Jedynie eksploatacja nielicznych 
złóż piasków, piasków kwarcowych i surowców ceramicznych znajdują-
cych się w mezoregionach Równina Kurpiowska, Równina Wołomińska 
i Wysoczyzna Kałuszyńska jest pozbawiona znaczących ograniczeń. 
Praktyka zagospodarowania złóż surowców skalnych w województwie 
mazowieckim, gdzie udokumentowano ponad tysiąc złóż kruszyw, z których 
większość eksploatowana jest w obszarze dolin rzecznych, wskazuje jednak, 
że mimo wymienionych wyżej ograniczeń istnieje tu możliwość pogodzenia 
interesów gospodarczych i ochrony środowiska.

województwo podlasKie

Przeprowadzona kartograficzna analiza walorów środowiskowych i sta-
nu użytkowania terenu w granicach województwa podlaskiego pozwoliła na 
wyznaczenie miejsc o wysokim i bardzo wysokim stopniu konfliktowości 
względem planowanego użytkowania górniczego. Na mapie wynikowej 
widać wyraźnie, że strefy o wysokiej konfliktowości pokrywają się z prze-
biegiem dolin rzecznych Narwi i Biebrzy oraz Bugu (rys. 14).

Strefy te, związane z wysokimi formami ochrony przyrody, znajdują 
się, w mezoregionach Dolina Górnej Narwi, Kotlina Biebrzańska oraz 
Podlaski Przełom Bugu. Położone są tutaj Biebrzański Park Narodowy 
i Narwiański Park Narodowy, wraz z otulinami, których rolę dodatkowo 
pełnią otaczające je obszary ochrony krajobrazu. Strefy dolin rzecznych 
są dodatkowo objęte programem ochrony siedlisk i ostoi ptaków Natura 
2000. Ponadto miejscami o wysokich walorach są mezoregion Równina 
Augustowska, północna część mezoregionu Wysoczyzna Białostocka oraz 
wschodnia część równiny Bielskiej. W ich granicach znajduje się Wigierski 
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Park Narodowy i Białowieski Park Narodowy, które otoczone są licznymi 
leśnymi i krajobrazowymi rezerwatami przyrody. Do większych należy 
np. Rezerwat Krajobrazowy im. prof. Władysława Szafera. Podobnie jak 
w wypadku dolin rzecznych w wymienionych parkach narodowych i ich 
szerokim otoczeniu znajdują się obszary Natura 2000.

Szczególny charakter pod tym względem posiada fragment mezoregionu 
Wysoczyzna Białostocka, gdzie znajduje się rozległy obszar Natura 2000 
PLH200006 Ostoja Knyszyńska i PLB200003 Puszcza Knyszyńska, w ob-
rębie których także położone są liczne duże rezerwaty przyrody. Pozostałe 
obszary województwa, na tle wymienionych miejsc koncentracji obiektów 
chronionych, zostały oznaczone jako obszary małokonfliktowe, choć lokal-
nie mogą w ich obrębie występować ograniczenia wynikające z ochrony łąk 
i gleb (klasy I-IVa).

W granicach województwa podlaskiego znajdują się nieeksploatowane 
złoża perspektywiczne, które często zostały udokumentowane w sąsiedz-
twie złóż rozpoznanych w wyższych kategoriach, z których część jest 
eksploatowana lub ich eksploatacja została zaniechana. Złoża perspekty-
wiczne obejmują następujące kopaliny: piaski i żwiry, piaski kwarcowe 
oraz surowce ilaste ceramiki budowlanej. Złoża piasków kwarcowych oraz 
piasków i żwirów są skoncentrowane w kilku miejscach – w południowej 
części mezoregionu Wzgórza Sokólskie (powiat sokólski) we fragmencie 
mezoregionów Pojezierze Ełckie i Kotlina Biebrzańska – w dolinie rzeki 
Ełk (powiat grajewski) oraz w części północnej mezoregionu Równina 
Augustowska (powita suwalski) i w zachodniej części mezoregionu 
Wysoczyzna Białostocka (powiat białostocki).

W powiecie białostockim znajdują się również perspektywiczne złoża 
surowców ilastych. Miejsca te położone są generalnie poza strefami o wyso-
kich walorach środowiskowych i należy uznać, że eksploatacja znajdujących 
się tam złóż perspektywicznych nie będzie znacząco ograniczona z uwagi 
na ochronę środowiska i użytkowanie terenu.
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2.7. województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-
pomorskie i warmińsko-mazurskie

Region Polski Północnej obejmuje województwa zachodniopomorskie, 
pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. Region Polski 
Północnej w granicach wymienionych województw obejmuje obszar objęty 
ostatnimi zlodowaceniami północnopolskimi (wisły), zwłaszcza zlodowa-
ceniem fazy pomorskiej. Wychodnie podłoża podczwartorzędowego są 
tu bardzo rzadkie i nie stanowią dostatecznej podstawy surowcowej. Na 
powierzchni dominują natomiast plejstoceńskie gliny zwałowe z piaskami 
i żwirami zwałowymi, gliny, piaski, żwiry i głazowiska moren czołowych 
tworzących łańcuchy wzgórz, piaski i żwiry wodnolodowcowe budujące 
rozległe powierzchnie sandrowe na zewnątrz pasów moren czołowych, 
a także, bardziej lokalnie, iły i mułki zastoiskowe. Holocen jest reprezento-
wany przez osady rzeczne – mułki, mady, piaski i żwiry oraz osady jeziorne 
– gytie, namuły i utwory torfowisk.

2.7.1. Kopaliny sKalne na tle budowy geologicznej

Głębsze podłoże obszaru województwa zachodniopomorskiego to, rozpo-
znane jedynie przy pomocy wierceń, fragment cechsztyńsko – mezozoicznej 
pokrywy platformowej Niżu Polskiego. W środkowej części województwa 
zachodniopomorskiego przebiega w kierunku NW-SE segment pomorski 
antyklinorium śródpolskiego zwany wałem pomorskim. Na powierzchni 
podkenozoicznej pojawiają się w jego obrębie utwory kajpru (lokalnie) oraz 
jury dolnej, a na skrzydłach struktury także osady jury środkowej i górnej. 
Skrzydła antyklinorium pomorskiego są nachylone na zewnątrz czyli ku 
NW i SE pod kątami 5 – 100 jedynie lokalnie ponad 200. Od SW z wałem 
pomorskim graniczy segment szczecińsko-gorzowski synklinorium szcze-
cińsko-miechowskiego – rozległa depresja wypełniona przez utwory kredy 
dolnej i górnej. Od strony NE jest to segment kościerzyński synklinorium 
kościerzyńsko-puławskiego, czyli niecka pomorska, która ku NW ulega 
spłyceniu, także wypełniona przez osady kredowe o mniejszej miąższości. 
Górna powierzchnia utworów kredowych jest wyrównana, a same utwo-
ry nie wykazują zaangażowania tektonicznego. W głębszych poziomach 
stwierdzono także występowanie pełnego profilu czwartorzędu aż po osa-
dy zlodowaceń południowopolskich zalegające na erozyjnej powierzchni 
osadów neogenu reprezentowanych przez osady płytkomorskie i brakiczne 
oligocenu oraz lądowo-jeziorne utwory miocenu. Te ostatnie, to głównie 
iły, mułki, piaski z wkładkami węgli brunatnych i żwirów kwarcowych. 
Miąższość utworów oligoceńskich jest zmienna, maksymalnie wynosi ona 
ponad 100 m, utwory miocenu osiągają 80 – 150 m miąższości, przy czym nie 
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stanowią one jednolitej pokrywy, lecz występują w nieregularnych płatach. 
W wielu miejscach utwory oligocenu i neogenu zostały całkowicie usunięte 
przez erozję czwartorzędową, a osady plejstocenu zalegają bezpośrednio 
na starszym podłożu. Wspomniane utwory, z wyjątkiem skał jurajskich an-
tyklinorium śródpolskiego, nie mają na terenie omawianych województw 
żadnego znaczenia surowcowego. Na obszarze województwa zachodniopo-
morskiego nieliczne kry glacitektoniczne w obrębie utworów morenowych 
zbudowane ze skał jurajskich występują w okolicach Dziwnowa, kry skał 
mioceńskich koło Koszalina i jeziora Wicko. Odsłonięcia skał starszych 
od czwartorzędu są rzadkie i mają niewielkie wymiary. Odsłonięcia skał 
jurajskich notowane są w zboczach doliny Wołczenicy, a skał neogenu na 
W od jeziora Miedwie w SW części województwa.

Powierzchniowa budowa geologiczna obszaru województw Polski 
Północnej związana jest z utworami zlodowacenia północno-polskiego, 
a tylko lokalnie pojawiają się na powierzchni osady zlodowacenia środko-
wo-polskiego.

Wszystkie notowane na obszarze Polski Północnej złoża surowców 
skalnych są związane przestrzennie i genetycznie z utworami plejstocenu 
i holocenu.

W SW części województwa zachodnio-pomorskiego ciągła serię glin 
zwałowych fazy poznańsko-dobrzyńskiej odsłania się na powierzchni w re-
jonie Warnic. Miąższość tych glin waha się w granicach 5–20 m. Z tego 
okresu pochodzą także piaszczysto-żwirowe osady ozów występujące w re-
jonie Krężelina. Bardziej ku N na powierzchni występują gliny zwałowe 
fazy pomorskiej zlodowacenia wisły. Ich miąższość jest zmienna i wynosi 
od 2 do 20 m. Wzdłuż granicy powierzchniowego występowania glin różne-
go wieku przebiega strefa moren czołowych. Moreny czołowe zbudowane 
są ze źle wysortowanych piasków i żwirów zawierających liczne wkładki 
gliniaste i pylaste. Częste w profilu osadów czołowo-morenowych są także 
głazy narzutowe. Osady moren czołowych mogą osiągać miąższość do 40 
m. Łuk moren czołowych fazy pomorskiej biegnie od doliny Odry na S od 
Cedyni aż po Szczecinek.

Główna faza postojowa lądolodu fazy pomorskiej stadiału głównego 
ostatniego zlodowacenia znajdowała się w okolicach Trzcińska-Zdroju. 
Osady wodnolodowcowe fazy pomorskiej tworzą rozległe powierzchnie 
sandrowe towarzyszące od południa pasowi moren czołowych. Dominują 
tu piaski różnoziarniste, tylko lokalnie z domieszką żwiru i pojedynczymi 
głazikami. Rzeźbę terenu urozmaicają obniżenia i zagłębienia wypełnione 
piaskami i mułkami zastoiskowymi. Miąższość pokryw sandrowych jest 
największa u ich nasady, w sąsiedztwie moren czołowych, gdzie może 
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dochodzić do 45 m miąższości, w kierunku południowym maleje do 10–20 
m. Ze zlodowaceniami północnopolskimi związane są ozy zbudowane 
z piasków i żwirów, szczególnie częste między Nowogardem a Stargardem 
Szczecińskim oraz kemy tworzące niewielkie pagórki na wysoczyźnie mo-
renowej. Do osadów plejstoceńskich zaliczają się też osady rzeczne tarasów 
nadzalewowych Odry. Budują je głównie piaski, lokalnie ze żwirami. Osady 
wodnolodowcowe i rzeczne stanowią mają istotne znaczenie surowcowe.

Obszar leżący wewnątrz łańcucha moren czołowych fazy pomorskiej 
był pokryty w całości przez najmłodszy lądolód zlodowacenia północ-
nopolskiego. Na powierzchni występują głównie gliny zwałowe, piaski 
wodnolodowcowe, mułki i iły zastoiskowe zaliczone do fazy pomorskiej 
zlodowacenia wisły. Miąższość osadów zlodowaceń północnopolskich prze-
kracza 50 m. Na powierzchni terenu występuje głównie glina zwałowa fazy 
pomorskiej o miąższości 5–12 m. Buduje ona rozległe obszary wysoczyzn 
polodowcowych. Glinom zwałowym towarzyszą piaski i żwiry lodowcowe. 
Liczne są w nich głazy narzutowe o średnicy do 1,5 m. Piaski ze żwirami 
wodnolodowcowe na powierzchni terenu występują głównie w nieregular-
nych płatach między wychodniami glin zwałowych. Nie tworzą one jednak 
większych, regularnych stożków sandrowych. Odpływ wód roztopowych 
odbywał się prawdopodobnie po martwym lodzie. Często występują gru-
py nieregularnych, stromych pagórków o wysokości względnej do 10 m, 
zbudowane z piasków i żwirów akumulacji szczelinowej. Osady kemów 
(gliny zwałowe, piaski mułkowate i żwiry) tworzą rozległe wzniesienia 
o wysokościach rzędu 20 m.

Z recesją lądolodu fazy pomorskiej związane są piaski rzeczne tarasów 
erozyjno-akumulacyjnych nadzalewowych m.in. w dolinie Parsęty. Są to 
piaski drobnoziarniste z wkładkami żwirów. Należą tu także jeziorne piaski 
i mułki z przewarstwieniami iłów.

Na przełomie plejstocenu i holocenu deponowane były osady eoliczne. 
Wydmy są związane z rozległymi obszarami tarasów dolnej Odry. Tworzą 
one wydłużone wały lub formy paraboliczne o wysokości kilku do kilku-
nastu metrów. Zbudowane są głównie z piasków drobnoziarnistych i pyla-
stych. Osady holocenu to piaski i mady rzeczne tarasów zalewowych oraz 
piaski i gliny deluwialne występujące w dnach dolin lub u podnóży stoków 
wysoczyzny morenowej, a także torfy i gytie występujące w zagłębieniach 
bezodpływowych i w dolinach rzecznych.

W strefie przybrzeżnej Bałtyku na nizinie Wybrzeża Słowińskiego 
dominują holoceńskie torfy i mady wzdłuż rzek, a na mierzejach, plażach 
i w strefie przybrzeżnej Bałtyku o głębokości powyżej 20 m – współczesne 
osady piaszczyste, miąższości powyżej 20 m. Na pozostałym obszarze 
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holocen reprezentowany jest głównie przez gleby o miąższości około 1 
m wytworzone na glinach piaszczystych lub piaskach płytszego podłoża 
gruntowego.

Na obszarze sąsiadującego od wschodu województwa pomorskiego po-
wierzchniowa budowa geologiczna w zasadzie się nie zmienia. Obszar woje-
wództwa położony jest na starej platformie krystalicznej, która występuje tu 
na głębokości około 3400 – 4000 m. Przykryta jest ona skałami paleozoicz-
nymi i mezozoicznymi. W podłożu podczwartorzędowym występują osady 
neogenu wykształcone jako iły, mułki i piaski, ich miąższość jest oceniana 
na 220–290 m. Osady te podściela seria osadów kredy górnej, są to: margle, 
mułowce i wapienie. Powierzchnia utworów neogenu jest urozmaicona. 
Położona jest ona na wysokości od około 30 do 88 m n.p.m. Leżące na pod-
łożu neogenu utwory czwartorzędowe mają w związku z tym zróżnicowaną 
miąższość od 50 m do 150 m. Pokrywają one cały obszar arkusza. Utwory 
plejstocenu zaliczono do zlodowaceń: południowopolskich (nidy i sanu), 
środkowopolskich (odry i warty) oraz zlodowacenia wisły (stadiał środ-
kowy i górny). W obniżeniach powierzchni podczwartorzędowej zalegają 
gliny zwałowe zlodowacenia nidy. Zlodowacenie sanu składa się z dwóch 
poziomów glin zwałowych, rozdzielonych dwoma poziomami osadów wod-
nolodowcowych. Miąższość osadów tego zlodowacenia przekracza lokalnie 
70 m. Osady zlodowaceń środkowopolskich, o miąższości przekraczającej 
70 m, są w przeciwieństwie do starszych osadów glacjalnych szeroko roz-
przestrzenione. Charakteryzują się one występowaniem kilku poziomów 
glin zwałowych, przedzielonych osadami fluwioglacjalnymi. Gliny tego 
zlodowacenia wykazują zaburzenia glacitektoniczne. Utwory z okresu zlo-
dowacenia wisły mają miąższość od około 20–25 m w strefach wypiętrzeń 
glin zwałowych zlodowacenia warty do ponad 80 m w rejonach rozcięć 
erozyjnych. Serie utworów tego okresu tworzą dwie sekwencje zaliczone 
do stadiału środkowego i górnego. Każdą z nich rozpoczynają piaski i żwiry 
wodnolodowcowe oraz mułki i piaski zastoiskowe poprzedzające nasunięcie 
lądolodu. W stropie każdej serii występują gliny zwałowe. Najstarsze osady 
tego zlodowacenia znane są tylko z wierceń. Na powierzchni odsłaniają się 
jedynie utwory związane ze stadiałem górnym zlodowacenia wisły. Gliny 
zwałowe tego stadiału budują wysoczyzny polodowcowe. Przykrywają je 
częściowo piaski i żwiry lodowcowe. Powierzchnia wysoczyzny pokryta 
jest niewielkimi morenami martwego lodu i zagłębieniami wytopiskowy-
mi. Wysoczyzna rozcięta jest rynnami subglacjalnymi, wykorzystywanymi 
częściowo przez rzeki. W centralnej części obszaru arkusza na równinie 
rozdzielającej wysoczyzny lodowcowe, występują piaski i żwiry lodowco-
we. Moreny czołowe, miejscami z wyciśnięcia, przebiegają wąskim pasem 
przez środek województwa.
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Piaski i żwiry wodnolodowcowe (środkowe) budujące poziom sandrowy 
położony na wysokości około 150-220 m n.p.m. zajmują znaczne powierzch-
nie w południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części 
województwa pomorskiego. Osady te mają duże znaczenie złożowe. Ich 
miąższość dochodzi do 30 m, a miejscami nawet do 40 m. Są to piaski 
różnoziarniste ze żwirami i pojedynczymi otoczakami.

Piaski i żwiry wodnolodowcowe (górne) tworzą II poziom sandrowy 
położony na wysokości około 130–160 m n.p.m. Są to przeważnie dobrze 
wysortowane piaski drobno – i średnioziarniste, niekiedy z przewarstwie-
niami żwirów.

Holocen na omawianym obszarze zajmuje duże obszary, głównie w ob-
niżeniach terenu. Osady tego okresu reprezentowane są przez: mułki i piaski 
jeziorne w depresjach; gytie i kredę jeziorną w rozległych zagłębieniach 
wytopiskowych; mułki, piaski i iły (mady) tarasów zalewowych; namuły, 
namuły torfiaste i piaski humusowe den dolin i zagłębień bezodpływowych; 
torfy (głównie niskie) pokrywające znaczne powierzchnie w depresjach koń-
cowych, a także w zagłębieniach bezodpływowych i rynnach lodowcowych, 
deluwia piaszczyste u podnóży wysokich krawędzi morfologicznych, piaski 
eoliczne pojawiające się na powierzchni utworów wodnolodowcowych.

We wschodniej części województwa pomorskiego przebiega południ-
kowo dolina Dolnej Wisły wraz z deltą na Żuławach. Nie występują tu 
utwory paleogenu i neogenu, co świadczy o erozyjnym rozwoju rzeźby 
na obszarze dzisiejszych Żuław. W plejstocenie, na tak bogato ukształto-
waną powierzchnię, wkroczył lądolód skandynawski i, swoimi osadami 
o miąższości od 60 do 100 m, przykrył utwory starsze. Osady te należą do 
zlodowaceń południowo-, środkowo – i północnopolskich.

Osady zlodowaceń południowopolskich – piaski, piaski ze żwirami wod-
nolodowcowe, gliny zwałowe, mułki, iły zastoiskowe – występują jedynie 
w profilach otworów wiertniczych. Ich miąższość wynosi na ogół od 5 do 
30 m, a tylko lokalnie dochodzi do 100 m. Podobnie osady zlodowaceń 
środkowopolskich znane są tylko z wierceń. Ich profil składa się z poziomu 
glin zwałowych, podścielonego, rozdzielonego i przykrytego osadami zasto-
iskowymi, o średniej miąższości 70 m. Osady zlodowaceń północnopolskich 
występują głównie na powierzchni terenu. Należą one do stadiału środ-
kowego  i górnego. Najstarsze osady stadiału środkowego (piaski i żwiry 
wodnolodowcowe o miąższości 10 m, gliny zwałowe o miąższości do 20 
m, piaski i żwiry wodnolodowcowe górne o miąższości do 20 m) znane są 
jedynie z wierceń. Najstarszymi osadami plejstoceńskimi występującymi na 
powierzchni są piaski i mułki wodnolodowcowe odsłaniające się na stokach 
wysoczyzn. Osady stadiału górnego składają się z dwóch poziomów glin 
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zwałowych rozdzielonych piaskami i żwirami wodnolodowcowymi. Gliny 
wykształcone są różnorodnie, miejscami są ilaste, a miejscami piaszczyste. 
Na glinach zwałowych lub zazębiając się z nimi, występują piaski i żwiry 
lodowcowe o miąższości paru metrów. Na wysoczyźnie występują pospoli-
cie osady kemów: iły, piaski, mułki i żwiry, o miąższości do 30 m. Niekiedy 
odsłaniają się iły i muły zastoiskowe o miąższości około 3 m oraz osady 
jeziorne – mułki i piaski, o miąższości około 2 m. Profil stadiału górnego 
kończą osady rzeczne – piaski, żwiry, występujące w większych dolinach 
rozcinających wysoczyznę. Osady holoceńskie występują głównie na 
Żuławach, gdzie osiągają miąższość do 20 m. Tworzą one zwartą pokrywę 
wzajemnie przewarstwiających się osadów mineralnych i organicznych. 
Na pozostałym obszarze holoceńskie piaski i gliny deluwialne budują dna 
i zbocza dolin na wysoczyźnie morenowej (miąższość od 3 do 4 m), piaski 
rzeczne humusowe pokrywają dna dolin rozcinających wysoczyznę (miąż-
szość do 2,5 m). Występują też namuły (miąższość od 1,5 do 2 m) i torfy ( 
miąższość do ponad 4,5 m).

Województwo kujawsko-pomorskie leży na granicy platformy wschod-
nioeuropejskiej i paleozoicznej platformy zachodnioeuropejskiej. Granica 
między nimi przebiega NE na SW wzdłuż linii Sępólno Krajeńskie – 
Bydgoszcz – Toruń – Włocławek. Ten sam kierunek wykazuje przebieg osi 
jednostek związanych z piętrem podkenozoicznym: antyklinorium śródpol-
skie, do którego od NE przylega segment kujawski synklinorium koście-
rzyńsko-puławskiego, a od SW segment mogileńsko-łódzki synklinorium 
szczecińsko-miechowskiego. Jedyna wychodnia skał jurajskich antyklino-
rium pojawia się w pobliżu miejscowości Pakość na W od Inowrocławia. 
Jest ona bazą udokumentowanego złoża wapieni i margli Barcin-Piechcin-
Pakość. Na obszarze województwa kujawsko pomorskiego pojawiają się 
płaty utworów paleogenu i neogenu. Są to osady oligoceńskie i mioceńskie 
wykształcone w postaci iłów, mułków i mułowców piaszczystych, piasków 
z glaukonitem oraz piasków i żwirów kwarcowych z wkładkami węgli 
brunatnych. Najmłodsze utwory neogeńskie (pliocen) stanowi kompleks 
osadów piaszczysto-mułkowo-ilastych, zielonych i pstrych wyróżnianych 
jako iły poznańskie. Zostały one silnie zerodowane przez procesy glacjalne. 
Większe kompleksy tych osadów odsłaniają się na powierzchni w rejonie 
Bydgoszczy i Torunia.

Osady czwartorzędowe występują na całym obszarze województwa 
w postaci niemal ciągłej pokrywy. Ich miąższość waha się w granicach od 
30 do 60 m do ponad 200 m. Są to utwory zlodowaceń południowo – środko-
wo – i północnopolskich (wisły), w powierzchniowej budowie geologicznej 
dominują jednak utwory zlodowacenia wisły fazy mazowiecko-podlaskiej 
i poznańskiej. W obrębie utworów czwartorzędowych udokumentowano 
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największą ilość złóż kopalin skalnych, przede wszystkim piaskowo – żwi-
rowych. W północnej części województwa położony jest fragment sandru 
Borów Tucholskich w obrębie którego dominują piaski i piaski gliniaste.

W kierunku południowym dominującym elementem geologicznym są 
wysoczyzny morenowe wyróżnione jako Pojezierze Krajeńskie, Wysoczyzna 
Świecka, Pojezierze Chełmińskie i Pojezierze Dobrzyńskie. Są to wysoczy-
zny morenowe, na powierzchni których występują ciągi form związanych 
ze stadiami postojowymi lądolodu. Są to pasy czołowomorenowe, ozy, pa-
górki kemowe i nieregularne płaty utworów wodnolodowcowych. Obszary 
wysoczyznowe rozcięte są dolinami rzecznymi Brdy, Wisły i Drwęcy 
z bogatym system tarasów. Erozyjne doliny rzeczne, ukształtowane przez 
wody odpływowe lodowców wypełnione są piaskami rzecznymi, których 
miąższość waha się od kilku do kilkunastu metrów. Miejscami zalegają one 
bezpośrednio na osadach trzeciorzędu. W obrębie tych utworów udokumen-
towano wiele złóż piasków, a miejscami piasków i żwirów. W środkowej 
części województwa przebiega rozległa pradolina toruńsko-eberswaldzka 
powstała w czasie fazy pomorskiej. Obszar pradoliny zbudowany jest 
głównie z osadów rzecznych – piasków i żwirów o miąższości od kilku do 
kilkudziesięciu metrów.

Województwo warmińsko-mazurskie i N część województwa podla-
skiego reprezentują podobny styl budowy geologicznej do województwa 
pomorskiego. Leżą one w całości w obrębie utworów zlodowaceń pół-
nocnopolskich – stadiału głównego, fazy pomorskiej. Zasięg tej fazy jest 
wyznaczany przez ciągi moren czołowych przebiegających mniej więcej 
równoleżnikowo od Morąga przez okolice Olsztyna, Mrągowo, Ełk i skrę-
cające ku NE w stronę Suwałk. Na północ od tego złożonego z 2 – 3 ciągów 
moren, pasa dominują na powierzchni gliny zwałowe budujące wysoczyznę 
plejstoceńską z nieregularnymi płatami piasków i żwirów wodnolodowco-
wych oraz wychodni iłów i mułków zastoiskowych, na południe natomiast 
przeważają pola sandrowe z ozami i fragmentami moren z wyciśnięcia. Na 
sandrach powstały pokrywy piasków eolicznych z wydmami. W krajobrazie 
Pojezierza znaczną rolę odgrywają też niecki i rynny wypełnione przez 
współczesne jeziora oraz osady typu gytii, namułów i torfów.

2.7.2. charakterystyka złóż kopalin skalnych

Na obszarze województw Polski Północnej wydzielono i scharakteryzo-
wano złoża na obszarze wielu struktur geologicznych surowców skalnych. 
Są to struktury związane wyłącznie z formami i osadami plejstocenu, 
a ściślej z utworami zlodowaceń północno-polskich, faz poznańsko-do-
brzyńskiej i pomorskiej. Są to głównie piaski i żwiry, iły ceramiki bu-
dowlanej, znacznie rzadziej piaski kwarcowe do betonów komórkowych 
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i cegieł wapienno-piaskowych lub formierskie. Wyjątkowa jest pozycja 
3 złóż wapieni i margli dla przemysłu cementowego udokumentowanych na 
wychodniach skał jurajskich w obrębie antyklinorium śródpolskiego. Dwa 
złoża zostały udokumentowane w województwie zachodniopomorskim, 
a jedno w kujawsko-pomorskim (Barcin-Piechcin-Pakość). Najważniejsze 
z złożowego punktu widzenia są w województwach Polski Północnej złoża 
piasków i żwirów. Ogółem udokumentowano tu 1997 złóż piasków i żwirów 
(3157 mln t), z których zagospodarowane jest 1008, a więc 50,4%, zanie-
chanych 439, a tylko 67 perspektywicznych. Z utworami piaszczystymi 
są związane złoża piasków kwarcowych, których jest w sumie 55 o zaso-
bach 125,5 mln m3 w tym 11 eksploatowanych, a także 2 złoża surowców 
szklarskich, oba niezagospodarowane (7,64 mln m3). Znacznie mniejszą 
rolę odgrywają złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej, których jest 
116, o łącznych zasobach 153 mln m3 z tego 24 eksploatowane, a 43 zanie-
chane (11 perspektywicznych). Pod względem surowcowym województwa 
północne są najmniej zróżnicowane.

województwo zachodniopomorskie

Województwo zachodniopomorskie jest obszarem bogatym w niektóre 
rodzaje surowców skalnych. Są to przede wszystkim piaski i żwiry (285 
złóż), piaski kwarcowe do betonów komórkowych i cegły wapienno-pia-
skowej (15), piaski szklarskie (1) oraz surowce ilaste ceramiki budowlanej 
(22). Obszary złożowe, w obrębie których koncentrują się poszczególne 
surowce są związane z utworami czwartorzędowymi należącymi do zlodo-
wacenia północno-polskiego. Wyjątkiem są dwa złoża wapieni i margli dla 
przemysłu cementowego.

Wychodnie skał jury antyklinorium śródpolskiego
Istotne znaczenie na obszarze arkusza mają wapienie i margle ju-

rajskie, rzadko występujące w tym rejonie Polski. Utwory te należą do 
antyklinorium śródpolskiego, którego jednym z elementów jest antyklina 
Czarnogłów – Kłęby, gdzie pod niewielkim nadkładem odsłaniają się osa-
dy jury górnej. W obrębie wychodni tych utworów udokumentowano dwa 
złoża: Czarnogłowy-Kłęby oraz Czarnogłów. W perspektywicznym (kat. 
C2) złożu Czarnogłowy – Kłęby (154,7 mln t) kopalinę użyteczną stanowią 
wapienie i margle o miąższości od 10,6 do 27,2 (średnio 25,2 m), zalega-
jące pod nadkładem piasków i glin, żwirów oraz wapieni dolomitycznych 
o grubości 6,0–37,7 m (średnio 14,0 m). Poziom wodonośny występuje na 
głębokości od 1,5 do 13,1 m p.p.t. Kopalina charakteryzuje się zawartością 
CaO od 46,0 do 50,19% (średnio 48,45%), SiO2 od 4,72 do 14,0% (średnio 
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7,34%), MgO od 0,64 do 1,83% (średnio 1,13%) oraz wartością modułu 
krzemianowego (MK) od 1,50 do 6,10 (średnio 2,73).

W rezerwowym złożu Czarnogłów (13,3 mln t) miąższość kopaliny 
(wapienie i margle) waha się od 29,5 do 36,5 m (średnio 32,7 m) przy 
grubości nadkładu 3,5–10,5 m (średnio 7,2 m). Parametry jakościowe (CaO 
od 29,10 do 51,28%, SiO2 od 4,61 do 25,38%, MgO od 0,54 do 8,75%) są 
zbliżone do złoża Czarnogłów-Kłęby.

Piaski i żwiry sandru chełmskiego
Osady sandrowe (wodnolodowcowe górne) tworzące rozległy sandr 

chełmski i sandr Chłopowa. Są to najczęściej piaski różnoziarniste, z do-
mieszką żwirów i głazików. Miąższość pokryw sandrowych jest największa 
u ich nasady, w sąsiedztwie moren czołowych, gdzie może dochodzić do 
45 m miąższości, w kierunku południowym maleje do 10–20 m. Na obszarze 
wspomnianej jednostki udokumentowano kilkanaście złóż piasków i żwirów 
oraz piasków o różnym statusie, w tym eksploatowane, duże złoże Chełm 
Górny (14,3 mln t) oraz perspektywiczne złoże Kolonia Żelichów (13 mln 
t). Wszystkie te złoża odznaczają się podobnymi parametrami geologiczno-
-górniczymi i jakościowymi. Miąższość waha się od 15,0 do 30,0 m, średnio 
25,5 m. W obrębie kompleksu złożowego występują często dwie warstwy. 
Pierwsza – warstwa piaszczysto-żwirowa (punkt piaskowy średnio 67,2%) 
buduje górną część kompleksu złożowego, druga – warstwa piaszczysta 
(punkt piaskowy średnio 76,0%) zajmuje partie spągowe lub tworzy cały 
profil kompleksu złożowego. Nadkład złóż rzadko przekracza 0,7 m.

Piaski i żwiry sandru Drawy
Do charakterystycznych osadów omawianej jednostki geologiczno-

-złożowej należą osady sandrowe, których miąższość w obrębie sandru 
Drawy wynosi od 5 do 15 m, lokalnie osiągając miąższość do 25 m. Także 
tu udokumentowano szereg złóż, z których najwiekszą grupę reprezentują 
złoża perspektywiczne Ponikiew (23,4 mln t), Rzeczyca (15,2) i Płociczno 
(5,4) oraz mniejsze: Bronikowo i Piecnik. Złoża mają formę pokładową. 
Miąższość kopaliny wynosi 5,0 do 10,5 m, średnio około 7 m. Stosunek 
grubości nadkładu do miąższości złoża waha się w granicach 0,1 – 0,4. 
Parametry jakościowe piasków i żwirów są następujące: punkt piaskowy 
od 27,3 do 78,1% wag. (śr. około 60% wag.); zawartość pyłów mineralnych 
od 1,0 do 10,0% wag. (śr. 2,3% wag.) oraz nasiąkliwość od 0,8 do 1,4% (śr. 
1,1%). Kruszywo nadaje się do zastosowania w budownictwie ogólnym.



187

Piaski i żwiry sandru Drawska Pomorskiego
Na S i SW od Drawska Pomorskiego występują płaty osadów wodno-

lodowcowych stanowiące podstawę udokumentowanych tu złóż piasków 
i żwirów. Największym z nich jest perspektywiczne złoże Woliczno-Gudowo 
(108,4 mln t). Z fazą pomorską związane są także osady zastoiskowe, 
wypełniające obniżenia wysoczyny morenowej, pomiędzy Suliszewem 
a Złocieńcem. Udokumentowane złoża piasków i żwirów wodnolodowco-
wych odznaczają się średnią miąższością od 6,0 m do 12,0 m (n.p. w eks-
ploatowanym złożu Mielenko Drawskie V – 17,2 mln t). Nadkład o średniej 
grubości od 0,5 m do 1,7 m (Drawsko III). Piaski i żwiry złóż charakte-
ryzują się średnim punktem piaskowym wynoszącym od 56,9% (Drawsko 
Pomorskie II) do 69,4% (Mielenko Drawskie V) i średnią zawartością pyłów 
mineralnych od 1,9% do 2,8%. Kruszywa znajdują zastosowanie głów-
nie w budownictwie ogólnym, podrzędnie w drogownictwie. W utworach 
wodnolodowcowych udokumentowano także 3 złoża piasków kwarcowych, 
w tym 2 do produkcji cegły wapienno-piaskowej i 1 do produkcji betonów 
komórkowych (perspektywiczne złoże Łobez – 3,7 mln t).

Piaski i żwiry sandru Doliny Gwdy
Piaski i żwiry wodnolodowcowe tworzą na omawianym obszarze dwa 

poziomy. Dolny poziom wodnolodowcowy podściela gliny fazy pomorskiej. 
Górna seria wodnolodowcowa tworzy rozległy sandr okalający od W, S i E 
rozległy płat glin zwałowych. Miąższość tych osadów jest bardzo różna, od 
kilku do 46,0 m. Udokumentowano tu kilka złóż piasków i żwirów, w tym 
eksploatowane Biały Dwór (10 mln t), Kasiborek (4,7) i Parsęcko (0,7), 
duże złoże niezagospodarowane Sępólno Wielkie II (60,5 mln t) i kilka 
innych – rezerwowych. Są to złoża pokładowe o średnich miąższościach 
od 3,2 do 10,5 m, przy grubościach nadkładu 0,2 do 1,2 m. Punkt piaskowy 
waha się od 60,5 do 90,9%, a zawartość pyłów od 1,5 do 3,0%. Kopalina po 
niewielkiej przeróbce (kruszenie, frakcjonowanie surowca, płukanie) może 
znaleźć zastosowanie w budownictwie, drogownictwie i robotach ziemnych.

Piaski oraz piaski i żwiry związane ze złożami szelfowymi 
pod dnem Bałtyku

Udokumentowane złoże kruszywa naturalnego Zatoka Koszalińska 
położone jest w granicach obszaru morskiego Rzeczpospolitej Polskiej 
(Bałtycki Obszar Morski), dlatego też występujące tu piaski i żwiry uznano 
za kopalinę podstawową. Złoże położone jest na dnie Bałtyku na wysokości: 
od Dąbek i Wici po Jarosławiec, w odległości 3–5 km od brzegu morza. 
Zasoby udokumentowano w siedemnastu polach zasobowych o powierzchni 
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2 072 ha. Kopalina w polach zasobowych zalega na głębokości od 10 do 25 
m p.p.m. Średnia miąższość złoża wynosi 0,9 m, a średnie parametry jako-
ściowe kopaliny przedstawiają się następująco: zawartość ziaren poniżej 
2 mm – 60,1%, zawartość pyłów mineralnych – 0,81%, zawartość ziaren 
słabych i zwietrzałych – 5,17%, nasiąkliwość – 0,39%, mrozoodporność 
(ubytek masy) – 1,5%. Jest to kopalina wysokiej jakości. W składzie pe-
trograficznym dominują skały krystaliczne, kruszywo nie zawiera zanie-
czyszczeń obcych, a charakteryzuje je wysoka wytrzymałość na miażdżenie. 
Jest przydatne dla budownictwa i może być wykorzystywane do produkcji 
różnych rodzajów betonów. Zawiera ono kilka procent minerałów ciężkich, 
we frakcjach 0,25–0,125 mm i 0,125–0,05 mm Złoże kruszywa naturalne-
go Zatoka Koszalińska (kat. C2) zostało utworzone przez prądy morskie, 
w okresie transgresji morza litorynowego. W spągu złoża występują głównie 
piaski, gliny zwałowe oraz sporadycznie iły. Złoże to zostało zaniechane 
ze względu na położenie w granicach obszaru Natura 2000 „Przybrzeżne 
Wody Bałtyku”.

województwo pomorsKie

Na terenie województwa pomorskiego udokumentowano 512 złóż pia-
sków i żwirów, 21 kopalin ilastych ceramiki budowlanej i kilka złóż piasków 
kwarcowych (szklarskich i do produkcji cegły silikatowej i betonów komór-
kowych). Eksploatowanych jest 190 złóż, a 322 pozostają nieeksploatowane. 
Złoża zostały rozpoznane i udokumentowane w granicach kilku jednostek 
geologiczno-złożowych, z których najważniejsze zostały poniżej scha-
rakteryzowane. Ze względu na rodzaj udokumentowanych kopalin i ilość 
złóż w poszczególnych grupach surowcowych zasadnicze znaczenie ma tu 
kompleks utworów czwartorzędowych w obrębie którego występuje kilka 
rodzajów surowców: piaski i żwiry lodowcowych o znaczeniu lokalnym 
oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe jako piaski i żwiry budowlane i drogo-
we, piaski kwarcowe oraz iły i mułki zastoiskowe – jako surowiec ceramiki 
budowlanej. Złoża kopalin czwartorzędowych, w szczególności kruszywa 
naturalnego, mają znaczenie lokalne i regionalne, nie przekraczające jednak 
granic regionu. Dynamika wzrostu ich wydobycia związana jest głównie 
z rozwojem regionalnych inwestycji drogowych.

Związane z kompleksem osadów czwartorzędowych są złoża piasków 
kwarcowych – szklarskich (1 złoże rezerwowe – Puck, 1,2 mln t), formierskich 
(złoże Strzelno bez znaczenia) oraz do produkcji cegły wapienno-kwarcowej 
i betonów komórkowych (6 złóż) są nieliczne i słabo zagospodarowane, 
podobnie jak złoża iłów ceramiki budowlanych, z których największe zna-
czenie mają jedynie złoża w rejonie tzw. zastoiska lęborskiego koło Lęborka 
oraz w obrębie zastoiska Gniewa.
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Piaski i żwiry sandru Równiny Charzykowskiej

Piaski i żwiry wodnolodowcowe budują poziom sandrowy położony na 
wysokości około 150-220 m n.p.m. Osady te mają duże znaczenie złożowe. 
Ich miąższość dochodzi do 30 m, a miejscami nawet do 40 m. Są to piaski 
różnoziarniste ze żwirami i pojedynczymi otoczakami. Eksploatacji podle-
gają tu złoża Gliśno 2 (1,9 mln t), Gliśno 3 (28,8 mln t) i Ostrowite (13,2). 
Duże złoża rezerwowe, niezagospodarowane to Wojsk (8,0), Trzebielsk 
I (11,5) oraz Trzebielsk Wschód (21,5). Głównym składnikiem kopaliny jest 
niemal wyłącznie materiał skandynawski, na który składają się okruchy skał 
krystalicznych – magmowych i metamorficznych oraz kwarcu. Zawartość 
skał węglanowych i piaskowców sięga kilku procent. Udział poszczegól-
nych składników zależy od wielkości frakcji ziarnowych. Średnia miąższość 
serii złożowej waha się od 3,7 do 17,7 m; maksymalna wynosi 26,8 m. 
Przeciętna grubość nadkładu to 0,3–2,0 m, zawartość pyłów mineralnych 
0,7–3,3%. Kopalina nie zawiera zanieczyszczeń obcych ani organicznych. 
Zawartość ziaren do 2,5 mm waha się od 41,0 do 76,1%, pyłów mineralnych 
0,7 do 13,5%, ziaren słabych i zwietrzałych do 3,6%.

Udokumentowane tu złoża żwirów i piasków należą do średnich i dużych 
w skali kraju. Użytkowana z nich kopalina nadaje się w szerokim zakresie 
dla potrzeb budownictwa i drogownictwa.

Piaski i żwiry sandru Borów Tucholskich
Piaski i żwiry wodnolodowcowe sandru Borów Tucholskich tworzą 

cztery poziomy sandrowe. Miąższość serii sandrowej waha się od kilku 
do ponad 40 m. Powierzchnia sandru obniża się z północy na południe od 
wysokości 180 m n.p.m. do 143 m n.p.m. Piaski budujące sandry są słabo 
wysortowane, bezwęglanowe, o złym obtoczeniu ziaren kwarcu. Powstanie 
tych osadów wiąże się wiekowo ze stadiałem górnym zlodowacenia wisły. 
Miejscami piaski sandrowe zawierają duże skupiska żwiru i są wtedy eks-
ploatowane na potrzeby budownictwa w żwirowniach w okolicach Rybaków 
i Grzybowa. Udokumentowano tu liczne, przeważnie niewielkie złoża, np. 
w rejonie Złączyna 6 złóż, w tym 4 eksploatowane stale lub czasowo, 12 złóż 
w Gapowie, z tego4 zagospodarowane i 6 złóż Gostomie, w tym 1 eksploato-
wane. Uśrednione parametry tych złóż są typowe dla utworów sandrowych 
całego pasa pomorskiego. Punkt piaskowy od 55 do 94%, zawartość pyłów 
mineralnych 1 – 4,5%, ciężar nasypowy w stanie utrzęsionym 1,9 – 2,07 
T/m3 . Złoża te wykazuje duże zróżnicowanie miąższości od 5,4 do 10,5 m 
(średnio 7,7 m), przy korzystnym stosunku N/Z.
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Iły warwowe zastoiska lęborskiego
Najstarszymi osadami zlodowaceń północnopolskich w rejonie prado-

liny Łeby są mułki i piaski zastoiskowe, osiągające maksymalnie około 50 
m miąższości. Na powierzchni terenu odsłaniają się w środkowej części 
Wysoczyzny Lęborskiej (okolice Żelazkowa). Powyżej spoczywają piaski 
wodnolodowcowe wykształcone jako piaski grubo – i średnioziarniste 
z domieszką żwirów. Osiągają one bardzo znaczne miąższości dochodzące 
do ponad 60 m, zwłaszcza na S od Pradoliny Łeby. Znaczny udział mate-
riału żwirowego w obrębie serii wodnolodowcowej powoduje, że są one 
perspektywicznymi osadami dla udokumentowania nagromadzeń pospółek. 
Z obszarem zastoiska lęborskiego związane są złoża iłów ceramicznych, 
w tym 3 zaniechane oraz czynne złoża Lębork (1,25 mln m3 ) i Nowa 
Wieś Lęborska II (1,5) oraz niezagospodarowane Kłębowo Nowowiejskie II 
(5,8 mln m3). Surowcowa seria ilasta jest reprezentowana przez iły i mułki 
zastoiskowe zalegające na piaskach drobno – i średnioziarnistych.

Uśrednione parametry geologiczno-górnicze złóż to miąższość 2,2 – 
9,0 m, grubość nadkładu 0,4 do 1,2, stosunek N/Z zmienny w granicach 
0,1 – 0,27. Podstawowe parametry jakościowe są także zmienne w szero-
kich granicach, zawartość margla 0.04 – 0,024, woda zarobowa: 29-33%, 
skurczliwość wysychania 3,6-8,3%, wytrzymałość na ściskanie 14 –30 
Mpa, a optymalna temperatura wypalania 950-9800 C. Surowiec na ogół 
nie wymaga schudzania i nadaje się do produkcji wyrobów grubo-i cienko-
ściennych, oprócz dachowych i drążonych.

Zastoisko Gniewa
W obrębie Pojezierza Starogardzkiego, w czasie zlodowaceń północ-

nopolskich, utworzyło się rozległe zastoisko gniewskie. Miąższość iłów 
i mułków zastoiskowych wynosi średnio 9 m, osiągając maksymalnie 18 m. 
W obrębie tego zastoiska udokumentowano kilka złóż surowców ilastych 
ceramiki budowlanej. Największe z nich to niezagospodarowane złoża 
Janiszewo (8,3 mln m3) i Cierzpice-Gniew (3,9). Złoża iłów warwowych 
do produkcji ceramiki budowlanej o miąższości od 4,8 do 16,7 m zalegają 
pod nadkładem o grubości 0,3 do 5,5 m. Główne parametry jakościowe 
kopaliny są następujące: zawartość margla 0,028–0,15%, woda zarobowa 
33–47,0%, skurczliwość suszenia 10,1–13,2% (śr. 11,54), skurczliwość 
ogniowa w temperaturze 950°C wynosi 0,24–2,30%. Optymalna tempe-
ratura wypalania surowca wynosi 950°C. Nasiąkliwość wyrobów mieści 
się w granicach od 13,8 do 18,3% (śr. 15,67), a wytrzymałość wyrobów 
na ściskanie po wypaleniu wynosi od 16,20 do 26,90 MPa. Iły mogą być 
stosowane do produkcji ceramiki czerwonej, wyrobów cienkościennych 
(oprócz dachowych) i elementów drążonych.
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W eksploatowanym złożu Gniew II (8,8 mln m3) udokumentowano iły 
zastoiskowe do produkcji kruszyw lekkich – keramzytu.

Na obszarze województwa pomorskiego rozrzucone są także liczne, inne 
złoża kruszyw naturalnych i iłów ceramiki budowlanej, niektóre o znaczeniu 
ponadlokalnym, nie są one jednak skoncentrowane w obrębie jednostek 
geologiczno-złożowych, które są perspektywiczne ze złożowego punktu 
widzenia.

województwo kujawsko-pomorskie

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego udokumentowano 
666 złoża kopalin skalnych, w tym 621 piasków i żwirów (175 eksploato-
wanych i 65 – okresowo), 21 złóż kopalin ilastych ceramiki budowlanej 
(3 eksploatowane i 2 okresowo), 1 złoże surowców ilastych do produkcji 
cementu (rezerwowe) i 11 złóż piasków kwarcowych do produkcji cegły 
wapienno-silikatowej i betonów komórkowych (2 eksploatowane) oraz jed-
no, wielkie, zagospodarowane złoże wapieni dla przemysłu cementowego. 
Eksploatowanych jest łącznie 181 złóż, z czego część okresowo, a 485 
złóż jest nieeksploatowanych, z czego eksploatacja w 161 złożach została 
zaniechana. Najważniejsze złoża zostały rozpoznane i udokumentowane 
w granicach kilku jednostek geologiczno-złożowych. Ze względu na rodzaj 
udokumentowanych kopalin i ilość złóż w poszczególnych grupach surow-
cowych zasadnicze znaczenie posiada kompleks utworów czwartorzędo-
wych. W jego obrębie można wyróżnić złoża piasków i żwirów rzecznych 
o znaczeniu regionalnym wykorzystywane do celów budowlanych i drogo-
wych i jako piaski kwarcowe, złoża piasków i żwirów wodnolodowcowych, 
miejscami lodowcowych, o znaczeniu lokalnym do celów budowlanych 
i drogowych i jako piaski kwarcowe oraz złoża iłów i mułków jeziornych 
zastoiskowych stanowiących surowiec ceramiki budowlanej i ilastych prze-
mysłu cementowego,

Złoża kopalin czwartorzędowych, w szczególności kruszywa natural-
nego mają głównie znaczenie lokalne, nie przekraczające granic regionu. 
Są one w szczególności związane z utworami dolin rzecznych, a następ-
nie w mniejszym stopniu z utworami wodnolodowcowymi. Dynamika 
wzrostu ich wydobycia, często związana z dokumentowaniem nowych 
złóż w sąsiedztwie złóż już eksploatowanych, związana jest z rozwojem 
inwestycji drogowych oraz bliskością rynków zbytu znajdujących się 
głównie w Bydgoszczy i Toruniu. Występujące w obrębie kompleksu osa-
dów czwartorzędowych złoża piasków kwarcowych (do produkcji cegły 
wapienno-kwarcowej i betonów komórkowych) są stosunkowo nieliczne 
i słabo zagospodarowane, podobnie jak złoża iłów ceramiki budowlanych, 
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które występują w przewadze w obrębie izolowanych kompleksów osadów 
zastoiskowych oraz ograniczonych przestrzennie wychodni neogeńskich 
utworów ilasto-mułkowych, położonych na krawędzi doliny Wisły.

Wychodnie wapieni i margli jury górnej antyklinorium śródpolskiego
W rejonie Piechcin – Bielawy – Wapienno na W od Inowrocławia, w ob-

rębie antyklinorium śródpolskiego i lokalnej antykliny Zalesia występują 
wapienie, margle i iły margliste jury górnej, o miąższość dochodzącej do 
240,0 m. Złoże wapieni i margli przemysłu cementowego Barcin-Piechcin-
Pakość o zasobach 981,85 mln t (tj. 25,6% krajowych zasobów zagospo-
darowanych) zostało udokumentowane w kategorii B+C1+C2. Miąższość 
kopaliny waha się od 5,9 do 120,5 m (śr. 79,6 m). W nadkładzie o grubości 
od 4 do 34,8 m (średnio 15,8 m) występują piaski kwarcowe. Parametry 
jakościowe kopaliny są następujące: zawartość CaO waha się od 42,7 do 
54,9% (śr. 52,8%), MgO – od 0,16 do 3,9% (śr. 0,64%), Fe2O3 od 0,08 do 
4,2% (śr. 0,35%), krzemionki (SiO2) – od 91,1 do 94,0% (śr. 92,4%), Al2O3 
– od 1,0 do 2,4% (śr. 1,7%). Wytrzymałość wapieni i margli na ściskanie 
mieści się w przedziale – od 53,5 do 104 MPa (śr. 78,2 MPa), ścieralność 
na tarczy Boehmego – od 0,41 do 0,87 cm, a nasiąkliwość – od 0,4 do 8,2% 
(śr. 4,2%). Parametry jakościowe kopaliny oraz korzystny stosunek N/Z, 
który wynosi średnio 0,2, kwalifikują kopalinę do bilansowych zasobów 
wapieni i margli dla przemysłu cementowego, wapienniczego, chemicznego 
(soda), spożywczego (cukrownictwo), kruszyw budowlanych i drogowych 
oraz nawozów wapiennych.

Występujące w złożu piaski kwarcowe zostały udokumentowane i są 
eksploatowane jako kopalina towarzysząca (2,4 mln m3 ). Stanowią one 
surowiec do produkcji cegły wapienno-piaskowej. Piaski kwarcowe charak-
teryzują się zróżnicowaną miąższością i głębokością zalegania. Miąższość 
ich waha się od 1,0 do 23,0 m (śr. 12,0 m). Są to piaski drobno – i śred-
nioziarniste, z niewielką zawartością zanieczyszczeń ilastych w stanie 
rozproszonym i brakiem zanieczyszczeń organicznych. Charakteryzują się 
wysoką zawartością krzemionki (SiO2) wahającą się od 81,8 do 94,9% (śr. 
91,5%), zawartością alkaliów (Na2O+K2O) – od 0,4 do 2,2% (śr. 0,95%), 
Fe2O3 – od 0,28 do 2,32% (śr. 0,76%).

Iły warwowe zastoiska włocławskiego
W rejonie Włocławka osady zlodowaceń północnopolskich są repre-

zentowane przez dwa poziomy glin morenowych rozdzielone przez piaski 
i żwiry wodnolodowcowe oraz poziom iłów zastoiskowych. Iły te są bardzo 
ważnym poziomem przewodnim na wysoczyźnie kujawskiej. Odsłaniają się 
one w wielu miejscach w zboczach doliny Wisły i doliny Lubieńki. Zostały 
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one udokumentowane w dużym, niezagospodarowanym, perspektywicznym 
złożu Pikutkowo-Smólsk (10,5 mln m3) oraz w zaniechanym obecnie złożu 
Rumaki (1,4 mln m3). Miąższość kopaliny w złożu Pikutkowo-Smólsk waha 
się od 3,9 do 14,3 m (średnio 8,2 m), natomiast grubość nadkładu – od 1,3 
do 6,0 m (średnio 3,5 m). Parametry jakościowe surowca przedstawiają się 
następująco: zawartość margla od 0 do 0,28%, woda zarobowa od 20,0 do 
27,2% (średnio 24,0%), skurczliwość suszenia od 6,4 do 10,0% (średnio 
8,3%). Wyroby ceramiczne otrzymane po wypaleniu w temperaturze 950 0C 
wykazują mrozoodporność zgodną z normą oraz wytrzymałość na ściskanie 
od 22,7 do 33,4 MPa (średnio 25,8 MPa). Surowiec wykazuje przydatność 
do produkcji ceramicznych elementów cienkościennych i grubościennych 
z wyłączeniem pokryć dachowych. Parametry złoża Rumaki mieszczą się 
w tych samych granicach.

Piaski i żwiry pradolinne Kotliny Toruńskiej
Kotlina Toruńska stanowi fragment pradoliny toruńsko-eberswaldzkiej, 

która związana była z odpływem wód polodowcowych w czasie deglacjacji 
zlodowacenia fazy pomorskiej. Jest to dolina o szerokości od 10 do 20 
km wypełniona przez piaski rzeczno-wodnolodowcowe o miąższości 2-4 
m występujace w formie tarasów pradolinnych. Na ich erozyjno-akumu-
lacyjnej powierzchni występuje pokrywa zbudowana ze żwirów, piasków 
i głazów rezydualnych o grubości do 2 m. Piaski i żwiry tego poziomu, wraz 
z podścielającymi je piaskami pradolinnymi mają znaczenie gospodarcze 
i są eksploatowane. Wzdłuż pradoliny na odcinku od Nakła nad Notecią 
po Aleksandrów Kujawski udokumentowano kilkadziesiąt przeważnie ma-
łych złóż piasków lub piasków i żwirów. Złoża kopalin okruchowych na 
ogół udokumentowane zostały w osadach pokryw piaszczysto-żwirowych 
o miąższości średniej w granicach 2,7-10,4 m, przy grubości nadkładu 0,4 
do 0,9 m. Punkt piaskowy kopaliny mieści się w zakresie 60 – 98%, a za-
wartość pyłów mineralnych – 0,9 do 2,7%. Zarówno piaski, jak i piaski ze 
żwirem udokumentowane na obszarze pradoliny mogą mieć zastosowanie 
zarówno w drogownictwie, jak i do celów budowlanych, zwykle po odsianiu 
niepożądanych frakcji.

Z utworami pradolinnymi związane jest eksploatowane złoże piasków 
kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej Zielonka-Trzciniec 
(0,7 mln m3) zlokalizowane na południe od Bydgoszczy. Miąższość złoża 
waha się od 0,5 do 13,5m, średnio 6,0 m. Złoże charakteryzuje się zawar-
tością ziaren 0,05-0,5mm od 90,0 do 97,0%, i zanieczyszczeń ilastych od 
1,0 do 10,0%, przy średnich zawartościach SiO2 – 91,06%, Al2O3 – 4,50%, 
Fe2O3 – 0,67%, i MgO – 0,49%.
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Piaski i żwiry doliny Wisły (Kotliny Grudziądzkiej)
Piaski i żwiry rzeczne tarasów nadzalewowych, które występują w do-

linie Wisły i w dawnych jej łożyskach w obrębie Kotliny Grudziądzkiej 
powstały schyłku zlodowaceń północnopolskich. Na powierzchni tarasów 
występują pola piasków eolicznych i wydmy. Utwory rzeczne i eoliczne 
są podstawą dokumentacji złożowych wielu złóż piasków oraz piasków 
i żwirów. Najważniejsze są złoża określane nazwą Grupa i Górna Grupa. 
Łącznie jest to 18, przeważnie niewielkich złóż, które utworzono z podziału 
większych pól złożowych. Eksploatowane są obecnie złoża Górna Grupa II 
(0,43 mln t) Górna Grupa III/A (0,27 mln t) i IV (0,94) oraz Grupa X (0,43).

W złożach tych przeważają piaski, rzadziej piaski i żwiry. Miąższość 
złóż jest silnie zmienna w granicach 5 – 20 m, a stosunek N/Z 0,02 do 0,16. 
Punkt piaskowy waha się od 92 do 100% dla większości złóż, a tylko w nie-
których rzędu 70-80%. Zawartość pyłów mineralnych zmienia się od 0,6 
do 2,3%. Piaski te oraz piaski i żwiry są wykorzystywane w budownictwie 
(zaprawy murarskie) oraz w drogownictwie (nasypy drogowe, podsypki pod 
konstrukcje drogowe, mieszanki mineralno-asfaltowe).

W obrębie omawianej jednostki udokumentowano także dwa perspek-
tywiczne złoża piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych: 
Wymiary Dolne-Podwiesk (3 mln m3) i Grupa Dolna (8,9 mln m3). Średnie, 
podstawowe parametry jakościowe przedstawiają się następująco: zawar-
tość SiO2 od 94,98 do 96,17%, części pylastych i ilastych od 0,1 do 0,4%. 
Kopalina nie zawiera zanieczyszczeń obcych, a zanieczyszczenia organicz-
ne występują w ilościach śladowych.

Piaski i żwiry rzeczne Doliny Drwęcy
Wszystkie złoża genetycznie związane z rzeką Drwęcą znajdują się na 

jej lewobrzeżnych tarasach. Kopalinę stanowią utwory piaszczysto-żwirowe 
rzeczne tarasów nadzalewowych odpowiadających fazie poznańskiej zlodo-
wacenia wisły. Wszystkie złoża kruszywa naturalnego położone są w obrębie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Drwęcy”. Udokumentowano tu 
ponad 20 złóż piasków i żwirów o podobnych parametrach. Eksploatowane 
są złoża Radziki I (0,7 mln t), II (1,45) i IV (2,1), Elgiszewo XVII i XVIII 
i Kominy II. Większe złoża perspektywiczne to Radziki III (3,0 mln t), 
Tomkowo (2,3) i Elgiszewo III (2,3).

Parametry geologiczno-górnicze tych złóż są zmienne, lecz na ogół 
korzystne. Miąższość waha się od 3,6 do 8,0 m, grubość nadkładu 0,2 do 
3,2 m. Punkt piaskowy jest zmienny w granicach 60 – 89%, zawartość pyłów 
mineralnych od 0,4 do 1,7% wag. Kopalina może być wykorzystywana 
w budownictwie do produkcji mieszanek grubych i drobnych oraz pospółki. 
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Produkcja asortymentów kruszywa piaszczysto-żwirowego spełniających 
normy może wymagać uszlachetnienia przez odsianie.

województwo warmińsko-mazurskie

Budowa geologiczna województwa warmińsko-mazurskiego, podobna 
do sąsiedniego województwa pomorskiego, powoduje, iż wszystkie złoża 
surowców skalnych są tu związane z czwartorzędowym kompleksem su-
rowcowym. Dominują tu złoża piasków i żwirów, których udokumentowano 
łącznie 579, w tym 170 to złoża zagospodarowane stale, a 27 – okresowo, 
120 złóż jest zaniechanych, 236 rezerwowych (niezagospodarowane, udo-
kumentowane w kat. C1), a tylko 26 to złoża perspektywiczne (C2). W woje-
wództwie udokumentowano aż 41 złóż o zasobach przekraczających 5 mln t, 
z tego 22 złoża o zasobach ponad 10 mln t. Z utworami piaszczystymi zwią-
zane jest 12 złóż piasków kwarcowych, w tym 4 eksploatowane. Spośród 45 
udokumentowanych złóż surowców ilastych zagospodarowanych stale jest 
tylko 7 złóż, a 6 eksploatowanych okresowo. Zaniechano 14 złóż, 12 to złoża 
rezerwowe, a 6 – perspektywiczne. Na obszarze województwa leżą także 4 
złoża surowców ilastych do produkcji kruszyw lekkich (jedno – rezerwowe 
i 3 perspektywiczne). W ramach przeprowadzonej analizy wydzielono na 
obszarze województwa kilka jednostek geologiczno-złożowych obejmują-
cych najważniejsze złoża, w tym perspektywiczne.

Piaski i żwiry sandru ełckiego
Sandr ełcki towarzyszy strefie deglacjacji arealnej na przedpolu linii 

maksymalnego zasięgu zlodowacenia wisły. W pasie wydłużonym w kie-
runku NE-SW między Oleckiem a Piszem powierzchnia falista równiny 
morenowej jest usiana wałami moren czołowych, spiętrzonych i ozów 
i przecinana rynnowatymi obniżeniami wypełnionymi przez piaski i żwiry 
wodnolodowcowe. W obrębie omawianej jednostki geologiczno-złożowej 
płaty wodnolodowcowe nie tworzą ciągłej powierzchni, choć leżą w NE 
przedłużeniu szerokiego pasa sandrów towarzyszących od południa pasowi 
moren czołowych fazy pomorskiej zlodowacenia wisły. Największe złoża 
piasków i żwirów w obrębie sandry ełckiego to perspektywiczne złoża 
Lipowskie (46 mln t), Płociczno-Krokocie (12,5), Olecko Małe (18,5) 
i Starosty (57,6) oraz eksploatowane złoża Guzki (41,8) i Łęgowo (19,9). 
Większość złóż eksploatowanych stale lub okresowo (n.p. Woszczele II, 
Zatyki, Łęgowo III i in.) to złoża małe, wykorzystywane na potrzeby lo-
kalne. Surowcem w w.w. złożach są wodnolodowcowe piaski ze żwirem. 
Miąższość złóż waha się zwykle między 2,4 a 12 m, przy średniej około 6,0 
m, grubość nadkładu jest niewielka, od 0,2 do 1,5 m, stosunek N/Z 0,01 – 
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1,0, średnio – 0,2. Punkt piaskowy leży między 56, a 71%, zawartość pyłów 
mineralnych 0,3 do 1,4%, przy średniej 0,8%, gęstość nasypowa w stanie 
zagęszczonym 1,75 do 1,8 T/m3 .

Piaski i żwiry sandru Łyny
Na powierzchni jednostki geologiczno-złożowej wydzielonej jako sandr 

Łyny zalegają utwory stadiału górnego zlodowaceń wisły. Są to piaski i żwi-
ry wodnolodowcowe, budujące rozległe stożki sandrowe zalegające na po-
krywach glin zwałowych między Nidzicą a Olsztynkiem. Holoceńska dolina 
Łyny przecina strukturę. Charakterystyczne są pojedyncze, nieregularne 
wzgórza moren czołowych. Łączna miąższość utworów zlodowaceń wisły 
wynosi średnio około 120 m. Skoncentrowane są tutaj liczne złoża piasków 
i żwirów wodnolodowcowych, w tym eksploatowane złoża Gardyny III (4,6 
mln t), Kalbornia-Mosznica (22,4 mln t), Kalbornia (1,8) i Osiekowo (8,7), 
dwa ostatnie eksploatowane okresowo oraz niezagospodarowane – Grzybiny 
VI (3,7), Januszkowo (10,0) i Bolejny (7,5), obok licznych złóż małych, 
z których wiele podlega eksploatacji. W obrębie jednostki leży także per-
spektywiczne złoże Pawłowo-Mielno (5,6 mln t). Kopalinę stanowią piaski 
i żwiry wodnolodowcowe. Złoża mają formę pokładową przy miąższości 
w granicach 1,2-20 m (śr. 8 m) i grubości nadkładu od 0 do 7,5 m (śr. 2,0 m). 
Stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża N/Z wynosi średnio 0,3. 
Podstawowe parametry jakościowe kopaliny przedstawiają się następująco: 
zawartość ziaren do 2 mm lub 2,5 mm: 26,3-74,8% (śr. około 60%), zawar-
tość pyłów mineralnych: 0,4-10,5% (śr. 1,5%), nasiąkliwość: 0,5-3,1% (śr. 
1,0%), mrozoodporność: 0,5-2,4%, ciężar nasypowy w stanie utrzęsionym 
1,70 do 2,18 T/m, średnio 1,80. Taki zakres własności fizyko-technicznych 
umożliwia zastosowanie kruszywa do celów budowlanych i drogowych.

Piaski i żwiry ozu Biskupca
Na SW od Biskupca, wśród utworów marginalnych fazy pomorskiej 

leży wydłużony w kierunku NNE-SSW potężny wał ozu o długości 20 km 
ułożony równolegle do przebiegu maksymalnego zasięgu lodowca na tym 
obszarze. Razem z przyległym od wschodu sandrem stanowi on ważną 
jednostkę geologiczno-złożową, z którą związane są liczne złoża piasków 
i żwirów. Najważniejsze w obrębie ozu są złoża rezerwowe Kisiel (25,4 mln 
t) oraz perspektywiczne – Gąsiorowo (25,0) i Rasząg (24,4). Podstawowe 
dane dla złoża Gąsiorowo przedstawiają się następująco: miąższość zło-
ża – 2,2 do 15,3m, średnia miąższość 6,8 m, grubość nadkładu – 0,0 do 
7,2, średnia 1,7 m. Uśredniony stosunek grubości nadkładu do miąższości 
złoża N/Z wynosi 0,25. Podstawowe parametry kopaliny to punkt piasko-
wy 37,1 – 79,1% (śr. 62,3%), zawartość pyłów mineralnych 1,4 do 12,3% 
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(śr. 4,11%), ciężar nasypowy 1,77 – 2,15 T/m. Parametry te nie odbiegaja 
od innych złóż udokumentowanych w obrębie ozu (np. Gilawy-Rusek II). 
Także złoża sąsiadujących od wschodu z ozem pól sandrowych nie różnią 
się podstawowymi parametrami. Na przykład złoże Szczepankowo odznacza 
się średnią miąższością 5,75 m, stosunkiem N/Z 0,01 do 0,92 i punktem 
piaskowym 53,7% . Podobieństwo parametrów jakościowych obu typów 
genetycznych złóż wynika z faktu, iż procesy wodnolodowcowe dotyczyły 
tego samego materiały piaszczysto-żwirowego wymywanego z ulegającego 
deglacjacji lodowca .

Iły i mułki zastoiska Doliny Pasłęki
Płat iłów zastoiskowych w rejonie Pasłęka stanowi pozostałość po jezio-

rzysku zastoiskowym ze schyłkowego okresu fazy pomorskiej zlodowacenia 
Wisły. Na obszarze wychodni skał ilastych udokumentowano kilka złóż 
surowców ceramiki budowlanej. Najważniejsze z nich to złoża rezerwowe 
Rejon Słobity (1,9 mln m) i Lorneta (1,1) oraz perspektywiczne Osiek 
(kat. C2) (15,9) i Bogatyńskie (8,8). Kopaliną są iły i mułki zastoiskowe 
o miąższości od 4,1 do 16,0 m, a średniej – 10,0 m. Grubość nadkładu 
zmienia się od 0,3 do 3,5, przy stosunku N/Z 0,15. Przykładowe podstawowe 
parametry jakościowe surowca dla złoża Osiek są następujące: zawartość 
margla w ziarnach > 0,5 mm – od 0,0 do 0,3%, skurczliwość wysychania 
od 6,4 do 10,1% (śr. 8,6%), woda zarobowa od 28,0 do 41,4% (śr. 35,6%), 
wytrzymałość na ściskanie od 11,9 do 25,8 MPa (śr 18,3 MPa), nasiąkliwość 
– od 16,0 do 19,6%, optymalna temperatura wypału – 950 st. C. Surowiec 
nadaje się do produkcji wyrobów grubościennych, drążonych i niektórych 
rodzajów wyrobów cienkościennych. Inne złoża w obrębie wydzielonej 
jednostki mają podobną charakterystykę.

Podobne pod względem genetycznym i surowcowym są iły i mułki 
zastoiska Barczewa. Udokumentowano tu dwa znaczące złoża perspekty-
wiczne iłów ceramiki budowlanej: Łęgajny (1,2 mln m) i Sapuny (2,3 mln 
m). Średnia miąższość złoża Sapuny wynosi 6,3 m, stosunek N/Z 0,25. 
Uśredniona zawartość margla wynosi 0.01%, wody zarobowej 23,7%, tem-
peratura wypalania 950○C, a nasiąkliwość 19,2%.

Generalizując, województwo warmińsko-mazurskie obfituje w złoża 
czwartorzędowych piasków i żwirów związane głównie z utworami wod-
nolodowcowymi. Złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej oparte są 
głównie na utworach zastoiskowych, których charakterystyki jakościowe 
nie wybiegają ponad wymagania przemysłu ceramiki grubo – i niektórych 
rodzajów ceramiki cienkościennej na potrzeby lokalne. Jednocześnie, 
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wymagania ochrony środowiska, niezwykle istotne na obszarze tego woje-
wództwa ograniczają w znacznym stopniu poszerzanie obecnego poziomu 
eksploatacji i wykorzystanie w przyszłości złóż perspektywicznych.

2.7.3. uwarunkowania środowiskowe i planistyczne związane 
z zagospodarowaniem złóż perspektywicznych województw 
zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego 
i warmińsko-mazurskiego, wynik analizy przestrzennej 
metodą gis

województwo zachodniopomorskie

Wydzielone w granicach obszaru województwa zachodniopomorskiego 
obszary o wysokim i bardzo wysokim stopniu konfliktowości dla lokaliza-
cji odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających surowce skalne 
położone są w skoncentrowanych dużych rejonach głównie w środkowym 
i południowym paśmie obszaru województwa, na jego zachodnich granicach 
oraz w strefie wybrzeża morskiego (rys. 15).

Ich rozkład związany jest głównie z rozmieszczeniem prawnych obsza-
rów chronionych składających się na krajowy systemu ochrony przyrody. 
W mniejszym stopniu o wydzieleniu obszarów konfliktowych zadecydowało 
położenie stref ochrony wód powierzchniowych i obiektów ochrony wód 
podziemnych - zbiorników GZWP oraz stref ochrony ujęć wód podziem-
nych. W województwie zachodniopomorskim znajdują się 2 parki narodowe 
Woliński, oraz w połowie Drawieński, 7 parków krajobrazowych, 102 rezer-
waty przyrody o różnej typologii, m.in. florystyczne, leśne, torfowiskowe, 
krajobrazowe, 23 obszary chronionego krajobrazu i 82 obszary Natura 2000. 
Łączna powierzchnia obszarów chronionych wynosi około 20% ogólnej 
powierzchni województwa.

Najbardziej konfliktowe obszary znajdują się w obrębie mezoregionów 
Pojezierza Myśliborskie, Równina Pyrzycko-Stargardzka, Wzgórze Bukowe, 
Pojezierze Ińskie, Pojezierza Drawskie, Równina Wałecka i Równina 
Drawska. W paśmie nadmorskim są to mezoregiony Uznam i Wolin oraz 
Wybrzeże Słowińskie i we fragmencie Równina Białogardzka. W ich 
rozmieszczeniu wyróżnia się południowy rejon Pojezierza Drawskiego 
gdzie położony jest Drawski Park Krajobrazowy z otuliną. Pokrywa się on 
z szeroko sąsiadującymi z nim obszarami Natura 2000 i obszarami ochrony 
krajobrazu. Podobnie na mapie waloryzacyjnej zaznacza się rejon sąsiadu-
jącego od zachodu Ińskiego Parku Krajobrazowego. W zachodnim paśmie 
województwa obszary o podwyższonym stopniu konfliktowości, poza ob-
szarami parków krajobrazowych i ich otulin - Cedyńskiego, Doliny Dolnej 
Odry i Szczecińskiego, zostały wyznaczone w miejscach występowania stref 
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ochrony wód podziemnych i powierzchniowych (na południowy wschód od 
Szczecina) oraz zbiornika GZWP 123 Zbiornik międzymorenowy Stargard-
Goleniów.

W granicach województwa zachodniopomorskiego, w grupie nieeksplo-
atowanych złóż surowców skalnych, występują złoża piasków, piasków 
kwarcowych, surowców ilastych ceramiki budowlanych i jedno złoże wa-
pieni i margli dla przemysłu cementowego Czarnogłowy-Kłęby (powiat 
kamieński). Większość z nich, za wyjątkiem kilku złóż piasków położo-
nych w południowej części powiatu gryfińskiego, znajduje się w rejonach 
o niskim i średnim stopniu konfliktowości, ocenianym w skali obszaru 
województwa. Perspektywiczne złoża kruszyw, które częściowo udokumen-
towane zostały na przedłużeniu złóż rozpoznanych w wyższych kategoriach, 
często eksploatowanych, skoncentrowane są w kilku miejscach związanych 
z występowaniem miąższych pokryw utworów sandrowych zlodowacenia 
północnopolskiego. Jest to rejon, na południe od Drawska Pomorskiego, 
w powiecie drawskim i dotyczy wielu sąsiadujących pół dokumentacyjnych 
złóż Woliczno i Woliczno-Gudowo.

Kolejny rejon koncentracji złóż znajduje się na wschód od Kalisza 
Pomorskiego, w powiecie wałeckim, gdzie znajdują się odrębne pola złoża 
Ponikiew. Trzecim obszarem złożowym tego typu jest rejon przy północno-
-wschodniej granicy województwa, w południowej części powiatu kosza-
lińskiego, na wschód od miejscowości Polanów, gdzie znajdują się pola 
dokumentacyjne złoża Rzeczyca.

województwo pomorsKie

W obszarze województwa pomorskiego znajdują się dwa parki naro-
dowe, ponad sto rezerwatów przyrody, dziewięć parków krajobrazowych 
i ponad czterdzieści obszarów chronionego krajobrazu. Rozmieszczone są 
one w przewadze w centralnej oraz nadmorskiej części województwa, co 
generalnie odpowiada rozmieszczeniu wydzielonych w opracowaniu ob-
szarów o wysokim i bardzo wysokim stopniu konfliktowości istniejącego 
kierunku użytkowania terenu, w stosunku do planowanej eksploatacji złóż 
surowców skalnych (rys. 16).

Rejony konfliktowe położone są w środkowej części mezoregionu 
Wysoczyzna Polanowska i wschodnim fragmencie mezoregionu Pojezierze 
Bytowskie, południowej części mezoregionów Równina Charzykowska 
i Bory Tucholskie, w centralnej części mezoregionu Pojezierze Kaszubskie 
i mezoregionu Wysoczyzna Żarnowiecka oraz w centrum mezoregionu 
Wybrzeże Słowińskie. Wszystkie wymienione miejsca związane są przede 
wszystkim z położeniem parków narodowych i parków krajobrazowych, 
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wraz z ich otulinami oraz towarzyszących im obszarów Natura 2000. 
Występujące w ich obrębie miejsca o podwyższonej relatywnie wartości 
stopnia konfliktowości wynikają z nakładania się innych obiektów podlega-
jących ochronie, najczęściej związanych z ochroną wód podziemnych i po-
wierzchniowych. Należy tutaj zaznaczyć, że w województwie pomorskim 
udokumentowano piętnaście zbiorników wód podziemnych, GZWP, których 
granice w większości i w znacznym stopniu pokrywają się z wymienionymi 
formami ochrony przyrody.

W województwie pomorskim, w grupie surowców skalnych i nieek-
sploatowanych złóż o zasobach rozpoznanych wstępnie, udokumentowano 
wyłącznie złoża piasków, piasków kwarcowych do produkcji betonów 
komórkowych i pojedyncze złoża surowców ceramiki budowlanej. Cechą 
charakterystyczną jest tutaj koncentracja złóż kruszyw w kilku miejscach 
obszaru województwa. Znajdują się one w powiecie bytowskim. W jego pół-
nocnej części, w okolicy Czarnej Dąbrówki, w obrębie rozległych pokryw 
utworów sandrowych, udokumentowano w kilku dużych odległych od siebie 
polach, złoża Kozin i Dęby. Podobnie na południu powiatu bytowskiego, 
w rejonie miejscowości Borzyszkowy, również w obrębie piasków sandro-
wych, znajdują się pola dokumentacyjne złoża Osowo.

Kolejnym miejscem koncentracji złóż perspektywicznych piasków jest 
wschodnia część powiatu chojnickiego, na północny-wschód od Czerska, 
gdzie znajdują się pola złoża piasków Wojtal. Pojedyncze złoża piasków 
kwarcowych i surowców ilastych położone są w powiatach puckim i kwi-
dzyńskim. Wszystkie złoża perspektywiczne położone są w obszarach 
o niskim i średnim stopniu konfliktowości, co oznacza, że w skali obszaru 
województwa, nie należy spodziewać się znaczących ograniczeń w ich 
zagospodarowaniu. Lokalnie, z uwagi na aktualny sposób użytkowania 
terenu, ograniczenia w dostępie do złóż mogą być związane z wymogami 
gospodarki leśnej oraz ochroną użytków rolnych.

województwo kujawsko-pomorskie

Przeprowadzona kartograficzna ocena geologiczno-środowiskowych 
i planistycznych uwarunkowań zagospodarowania złóż perspektywicznych 
województwa kujawsko-pomorskiego ujawnia charakterystyczne rozmiesz-
czenie obszarów o wysokim i bardzo wysokim stopniu konfliktowości istnie-
jącego użytkowania terenu w stosunku do możliwości górniczego zagospo-
darowania złóż. Widać tutaj wyraźny związek z charakterem ukształtowania 
obszaru, który znajduje swoje odzwierciedlenie w jego podziale na mezore-
giony. Generalnie w obszarze województwa dominuje młodoglacjalna rzeźba 
terenu, gdzie typowymi formami są faliste i płaskie wysoczyzny morenowe, 



203

zbudowane głównie z glin i piasków zwałowych. Wysoczyzny, szczególnie 
na północy województwa, powyżej rozległej Kotliny Toruńskiej, są głęboko 
rozcięte wąskimi dolinami rzecznymi, wyróżnionymi jako mezoregiony 
Dolina Brdy oraz Dolina Drwęcy. Centralną część województwa zajmują 
rozległe mezoregiony Kotlina Toruńska i Kotlina Płocka, związane z doliną 
Wisły, która w części północnej położona jest w obrębie mezoregionów 
Dolina Fordońska i Kotlina Grudziądzka. Obszar województwa na południe 
od doliny Wisły należy do pojezierzy, wydzielonych jako mezoregiony: 
Pojezierze Chodzieski, Pojezierze Gnieźnieńskie i Pojezierze Kujawskie.

Wyniki analizy kartograficznej, gdzie wyróżniono obszary o niskim, 
średnim wysokim i bardzo wysokim stopniu konfliktowości wyraźnie 
wskazują, że obszary należące do dwóch ostatnich kategorii są dość ściśle 
związane są ze strefami wymienionych dolin rzecznych (rys.17).

Największy obszarowo rejon, w którym należy spodziewać się znacz-
nych ograniczeń dla potencjalnej eksploatacji kopalin znajduję się w północ-
nej części województwa w obrębie Pojezierza Krajeńskiego, części Borów 
Tucholskich i Wysoczyzny Świeckiej oraz doliny Brdy. Wysoka wartość 
stopnia konfliktowości wynika tutaj z nałożenia się wielu zróżnicowanych 
form ochrony przyrody, takich jak: park krajobrazowy (Krajeński Park 
Krajobrazowy i Tucholski Park Krajobrazowy), obszar ochrony krajobra-
zu (OChK Zalewu Koronowskiego), główny zbiornik wód podziemnych 
(GZWP „Zbiornik międzymorenowy Byszewo”) oraz strefa ochrony ujęć 
powierzchniowych i kilka pomniejszych obszarów rezerwatowych. Również 
w części południowo-wschodniej województwa w rejonie południowej 
części Kotliny Toruńskiej oraz w granicach Kotliny Płockiej, znajdują się 
obszary o bardzo wysokim stopniu ograniczeń dla eksploatacji kopalin. 
Związane są one z występowaniem tutaj terenów i obszarów górniczych 
wód podziemnych, stref ochrony uzdrowiskowej oraz parku krajobrazowego 
(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy). Pozostałe strefy dolinne 
położone w granicach województwa, północna części doliny Wisły i dolina 
Drwęcy, wyróżniają się wyraźnie, w obrębie otaczających je stref wysoczy-
znowych, w granicach których występują słabe ograniczenia, jako miejsca 
o wysokim stopniu konfliktowości.

Wymienione doliny objęte są zróżnicowanymi formami ochrony przy-
rody w postaci parku krajobrazowego (Zespół Parków Krajobrazowych 
Chełmińskiego i Nadwiślańskiego), obszaru chronionego krajobrazu 
(OChk Dolina Drwęcy) oraz obszar Natura 2000. Ponadto w ujściowym 
rejonie doliny Drwęcy znajduje się strefa ochrony ujęć powierzchniowych. 
Kolejnym miejscem znaczących ograniczeń zagospodarowania złóż kopalin 
jest znajdujący się przy południowej granicy województwa rejon Parku 
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Krajobrazowego Nadgoplański Park Tysiąclecia, gdzie dodatkowo wyróżnić 
można liczne obszary Natura 2000 i rezerwaty.

Wszystkie złoża o zasobach rozpoznanych wstępnie, znajdujące się 
w granicach województwa kujawsko-pomorskiego, z wyjątkiem jednego 
złoża surowców ceramiki budowlanej Pikutkowo-Smólsk, położone na za-
chód od Włocławka, dokumentują zasoby piasków i żwirów. W większości 
znajdują się one w wymienionych konfliktowych obszarach dolin rzecznych. 
Znaczące ograniczenia dotyczą złóż udokumentowanych w kilku odległych 
od siebie polach – piasku i żwirów Radziki III, Tomkowo i Elgiszewo III, 
położonych w dolinie Drwęcy oraz złóż piasków kwarcowych Wymiary 
Dolne – Podwiesk i Grupa Dolna w dolinie Wisły. Pozostałe złoża Smolniki 
i Dobromierz zlokalizowane są w miejscach o niskim stopniu konfliktowo-
ści.

Przeprowadzona waloryzacja dostarcza również informacji na temat 
dotychczasowych kierunków zagospodarowania złóż kopalin wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. Przestrzenna analiza stopnia konfliktowości 
uwarunkowań ochrony środowiska i zagospodarowania terenu wskazuje, 
że istnieją w granicach województwa rejony, w których miała i ma miejsce 
intensywna eksploatacja piasków i żwirów i znajdują się one jednocześnie 
w miejscach zidentyfikowanych jako wysokokonfliktowe. Klasyfikacja 
konfliktowości wynika z obecności w tych miejscach obszaru chronionego 
krajobrazu, obszaru ochrony ujęć wód powierzchniowych oraz obszarów 
objętych programem ochrony Natura 2000. Wskazać tutaj należy na strefę 
występowania fluwialnych utworów piaszczysto żwirowych położoną w do-
linie Drwęcy, w niedalekiej odległości na wschód od Torunia, który stanowi 
dogodny rynek dla producentów kruszyw. Eksploatowane tutaj były kolejno, 
często w sąsiadujących polach, liczne złoża o nazwie Młyniec i Elgiszewo, 
rozróżnione w dokumentacjach numeracją rzymską.

Na tym przykładzie należy sądzić, że wskazane w wyniku analizy prze-
strzennej ograniczenia dla eksploatacji kruszyw naturalnych, z uwagi na 
ogólny ich deficyt w obszarze województwa, mogą mieć mniejsze znaczenie 
niż w innych rejonach kraju.
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województwo warmińsko-mazurskie

W granicach województwa warmińsko-mazurskiego, w wyniku ana-
lizy GIS, wydzielono obszary o zróżnicowanym stopniu konfliktowości 
względem lokalizacji zakładów górniczych eksploatujących surowce 
skalne. Zostały one oznaczone z zastosowaniem czterostopniowej skali, od 
nisko do bardzo wysoko konfliktowych. Ich rozmieszczenie w granicach 
województwa jest głównie uwarunkowane położeniem obszarów ochrony 
przyrody (rys. 18).

W województwie znajduje się 8 parków krajobrazowych, 110 rezerwa-
tów przyrody i 71 obszarów ochrony krajobrazu oraz wiele innych punk-
towych obiektów chronionych, takich jak pomniki przyrody i niewielkie 
użytki ekologiczne. Uzupełnieniem systemu ochrony przyrody są obszary 
Natura 2000, których większość pokrywa się z terenami chronionymi w for-
mie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Obszary 
Natura 2000, szczególnie specjalnej ochrony ptaków, zajmują niejednokrot-
nie bardzo duże powierzchnie. Natomiast tego typu obszary siedliskowe 
pokrywają się najczęściej z obszarami jeziornymi i bogatą siecią rzeczną. 
Cechą charakterystyczną sieci obszarowych obiektów ochrony przyrody 
województwa jest również to, że prawie wszystkie doliny rzeczne i kom-
pleksy jezior objęte są ochroną krajobrazową. Łącznie obszary chronione 
zajmują ponad 46% powierzchni województwa.

Generalnie wyliczony wskaźnik konfliktowości, w stosunku do innych 
województw Polski posiada tutaj wysokie wartości, co świadczy o znaczącym 
i w miarę równomiernym pokryciu województwa obszarami chronionymi. 
Na tym tle wyróżniają się miejsca najbardziej przyrodniczo wartościowe, 
gdzie występuje jednocześnie wiele nakładających się na siebie i uzupełnia-
jących form ochrony. Do rejonów tego typu należy przygraniczny północny 
pas województwa, w granicach mezoregionów Wybrzeże Staropruskie, 
Wzniesienia Górowskie, Nizina Sępopolska, związany z rozległymi ob-
szarami siedliskowymi i ochrony ptaków Natura 2000 oraz kilkoma rezer-
watami faunistycznymi. Kolejne duże punktowe strefy ograniczeń, położone 
są w paśmie wschodnim i południowym województwa, w obrębie mezo-
regionów Kraina Węgorapy, Puszcza Romincka, Kraina Wielkich Jezior 
Mazurskich, Pojezierze Mrągowskie, Pojezierze Olsztyńskie, Równina 
Mazurska i Pojezierze Iławskie. Są one związane z obszarami Natura 2000 
i parkami krajobrazowymi, których granice się często pokrywają. Na mapie 
wynikowej można jeszcze wyróżnić obszary o średnim i wysokim stopniu 
konfliktowości, w granicach izolinii wskaźnika konfliktowości o wartości 
od 100 do 140. Mają one często wydłużony kształt, naśladujący przebieg 
dolin rzecznych. Są to miejsca, w których znajdują się obszary chronionego 
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krajobrazu, a doliny rzeczno są ponadto chronione w formie sąsiadujących 
rezerwatów przyrody typu faunistycznego i krajobrazowego.

W granicach województwa warmińsko-mazurskiego, w grupie nie-
eksploatowanych złóż o zasobach rozpoznanych wstępnie, znajdują się 
wyłącznie złoża piasków oraz piasków i żwirów oraz pojedyncze złoża 
surowców ceramiki budowlanej. Ich rozmieszczenie jest ograniczone do 
kilku miejsc, w powiatach olsztyńskim, ostródzkim, działdowskim, szczy-
cieńskim, piskim i ełckim, które w przewadze znajdują się w granicach 
obszarów oznaczonych jako nisko- i średniokonfliktowe.



209

3. zakończenie

Efektem przeprowadzonej analizy stanu udokumentowania zasobów 
złóż kopalin skalnych w Polsce było wyznaczenie i scharakteryzowanie naj-
ważniejszych w każdym województwie jednostek geologiczno-złożowych, z 
którymi związane są złoża perspektywiczne, czyli niezagospodarowane złoża 
rozpoznane wstępnie, przeważnie w kategorii C2. Porównanie zasobów złóż 
eksploatowanych oraz niezagospodarowanych, rozpoznanych w kategorii C1 
szczegółowo, z zasobami złóż rozpoznanych wstępnie (perspektywicznych) 
w poszczególnych kategoriach kopalin skalnych, umożliwiło wyciągnięcie 
wniosków dotyczących stanu bazy zasobowej z geologiczno-złożowego 
punktu widzenia. Większość analizowanych kopalin skalnych charaktery-
zuje się dostatecznym w skali kraju stopniem udokumentowania zasobów, 
które zabezpieczają potrzeby górnictwa na przewidywalną przyszłość. 
Oczywiście regionalizacja występowania kopalin skalnych powoduje, iż 
w różnych województwach dominują różne ich rodzaje. W szczególności 
wyraźnie większa podaż kopalin skalnych występuje w Polsce południowej 
w stosunku do regionów centralnych i północnych. Jednocześnie Polska 
jest krajem, gdzie występują przyrodnicze obszary prawnie chronione oraz 
inne obiekty chronione, szczególnie związane z gospodarką wodną, które 
posiadają zróżnicowany stopień restrykcji dla działań inwestycyjnych. 
Często posiadają one znaczne powierzchnie, kolidując z wyróżnionymi 
jednostkami geologiczno-złożowymi. Sytuacja taka powoduje lokalnie 
całkowite wykluczenie zagospodarowania złóż perspektywicznych. W tej 
sytuacji szczególnego znaczenia nabiera racjonalne zagospodarowanie złóż 
eksploatowanych oraz ochrona zasobów w złożach perspektywicznych, a 
także ochrona takich złóż, które leżą na obszarach o niskim stopniu ogra-
niczeń środowiskowych.

Przeprowadzona w ramach niniejszego opracowania szeroko pojęta ana-
liza geologicznych uwarunkowań rozmieszczenia perspektywicznych złóż 
kopalin skalnych oraz ocena środowiskowych ograniczeń ich zagospodaro-
wania, pozwala na wskazanie, w skali obszaru województwa, rejonów, które 
wymagają szczególnej uwagi z punktu widzenia gospodarki kopalinami. 
Wyniki niniejszego opracowania, stanowią zatem pomocne narzędzie dla 
organów administracji państwowej i samorządowej, ułatwiające racjonalną 
gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności zasobami złóż kopalin 
skalnych.
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Tab. 2 - Kopaliny skalne odpowiadające wydzielonym grupom kopalin

Tab. 3 - Regiony geologiczno-złożowe Polski

Tab. 4 - Współczynniki korygujące procentowy udział obszaru o określonej funkcji w 
granicach jednostkowego pola oceny

Tab. 5 - Przykładowe parametry jakościowe wybranych złóż granitów

Tab. 6 - Wybrane parametry jakościowe porfirów z ybranych złóż

Tab. 7 - Podstawowe parametry jakościowe wybranych złóż bazaltów

Tab. 8 - Średnie parametry geologiczno-górnicze i jakościowe złóż kruszyw

Tab. 9 - Parametry geologiczne i jakościowe złóż kruszyw doliny górnej Wisły

Tab. 10 - Zestawienie własności piaskowców magurskich z wybranych złóż
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SPIS RYSUNKÓW

Rys. 1 - Obiekty analizy przestrzennej - wydzielenia pokrycia terenu - Corine Land 
Cover oraz obszry i obiekty ochrony przyrody, wód powierzchniowych i podziem-
nych, przykładowe mapy dla obszaru województwa śląskiego 

Rys. 2. - (objaśnienie) A–złoża nieeksploatowane, B–złoża eksploatowane, 
1–kamienie drogowe i budowlane, 2 – surowce ilaste (ceramiki budowlanej, do 
produkcji cementu, do produkcji kruszywa lekkiego), 3 – piaski, piaski i 
żwiry, żwiry, 4 – surowce ceramiczne (kaolinowe, gliny ceramiczne białowypalające 
się, gliny ceramiczne kamionkowe, surowe skaleniowe), 5 – dolomity, wapienie, 
gipsy i anhydryty (wapienie i margle dla przemysłu cementowego, wapienie i margle 
dla przemysłu wapienniczego), 6 – piaski kwarcowe (piaski formierskie, piaski 
kwarcowe do produkcji betonów komórkowych, piaski kwarcowe do produkcji cegły 
wapienno-piaskowej), 7 – surowce szklarskie

Rys. 3. - Rozmieszczenie złóż perspektywicznych na tle mapy wynikowej waloryzacji 
przestrzenno-przyrodniczej obszaru województwa dolnośląskiego, w podziale na 
mezoregiony i powiaty (oznaczenie złóż zob. rys. 2)

Rys. 4. - Rozmieszczenie złóż perspektywicznych na tle mapy wynikowej waloryzacji 
przestrzenno-przyrodniczej obszaru województwa opolskiego, w podziale na 
mezoregiony i powiaty (oznaczenie złóż zob. rys. 2)

Rys. 5. - Rozmieszczenie złóż perspektywicznych na tle mapy wynikowej waloryzacji 
 przestrzenno-przyrodniczej obszaru województwa śląskiego, w podziale na 
mezoregiony i powiaty (oznaczenie złóż zob. rys. 2)

Rys. 6. - Rozmieszczenie złóż perspektywicznych na tle mapy wynikowej waloryzacji 
przestrzenno-przyrodniczej obszaru województwa małopolskiego, w podziale na 
mezoregiony i powiaty (oznaczenie złóż zob. rys. 2)

Rys. 7. - Rozmieszczenie złóż perspektywicznych na tle mapy wynikowej waloryzacji 
przestrzenno-przyrodniczej obszaru województwa podkarpackiego, w podziale na 
mezoregiony i powiaty (oznaczenie złóż zob. rys. 2)

Rys. 8. - Rozmieszczenie złóż perspektywicznych na tle mapy wynikowej waloryzacji 
przestrzenno-przyrodniczej obszaru województwa świętokrzyskiego, w podziale na 
mezoregiony i powiaty (oznaczenie złóż zob. rys. 2)

Rys. 9. - Rozmieszczenie złóż perspektywicznych na tle mapy wynikowej waloryzacji 
przestrzenno-przyrodniczej obszaru województwa lubelskiego, w podziale na 
mezoregiony i powiaty (oznaczenie złóż zob. rys. 2)
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Rys. 10. - Rozmieszczenie złóż perspektywicznych na tle mapy wynikowej walory-
zacji przestrzenno-przyrodniczej obszaru województwa lubuskiego, w podziale na 
mezoregiony i powiaty (oznaczenie złóż zob. rys. 2)

Rys. 11. - Rozmieszczenie złóż perspektywicznych na tle mapy wynikowej walory-
zacji przestrzenno-przyrodniczej obszaru województwa wielkopolskiego, w podziale 
na mezoregiony i powiaty (oznaczenie złóż zob. rys. 2)

Rys. 12. - Rozmieszczenie złóż perspektywicznych na tle mapy wynikowej walory-
zacji przestrzenno-przyrodniczej obszaru województwa łódzkiego, w podziale na 
mezoregiony i powiaty (oznaczenie złóż zob. rys. 2)

Rys. 13. - Rozmieszczenie złóż perspektywicznych na tle mapy wynikowej waloryza-
cji przestrzenno-przyrodniczej obszaru województwa mazowieckiego, w podziale na 
mezoregiony i powiaty (oznaczenie złóż zob. rys. 2)

Rys. 14. - Rozmieszczenie złóż perspektywicznych na tle mapy wynikowej walory-
zacji przestrzenno-przyrodniczej obszaru województwa podlaskiego, w podziale na 
mezoregiony i powiaty (oznaczenie złóż zob. rys. 2)

Rys. 15. - Rozmieszczenie złóż perspektywicznych na tle mapy wynikowej walory-
zacji przestrzenno-przyrodniczej obszaru województwa zachodniopomorskiego, w 
podziale na mezoregiony i powiaty (oznaczenie złóż zob. rys. 2)

Rys. 16. - Rozmieszczenie złóż perspektywicznych na tle mapy wynikowej walory-
zacji przestrzenno-przyrodniczej obszaru województwa pomorskiego, w podziale na 
mezoregiony i powiaty (oznaczenie złóż zob. rys. 2)

Rys. 17. - Rozmieszczenie złóż perspektywicznych na tle mapy wynikowej walory-
zacji przestrzenno-przyrodniczej obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, w 
podziale na mezoregiony i powiaty (oznaczenie złóż zob. rys. 2)

Rys. 18. - Rozmieszczenie złóż perspektywicznych na tle mapy wynikowej walory-
zacji przestrzenno-przyrodniczej obszaru województwa warmińsko-mazurskiego, w 
podziale na mezoregiony i powiaty (oznaczenie złóż zob. rys. 2)
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spis plansz - załącznik cd

Plansza 1. Objaśnienia do map tematycznych

Plansza 2. Województwo dolnośląskie

Plansza 3. Województwo opolskie

Plansza 4. Województwo śląskie

Plansza 5. Województwo małopolskie

Plansza 6. Województwo podkarpackie

Plansza 7. Województwo świętokrzyskie

Plansza 8. Województwo lubelskie

Plansza 9. Województwo lubuskie

Plansza 10. Województwo wielkopolskie

Plansza 11. Województwo łódzkie

Plansza 12. Województwo mazowieckie

Plansza 13. Województwo podlaskie

Plansza 14. Województwo zachodniopomorskie

Plansza 15. Województwo pomorskie

Plansza 16. Województwo kujawsko-pomorskie

Plansza 17. Województwo warmińsko-mazurskie






