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A b s t r a c t. The article presents a concise description of management of raw rock materials
in Poland, the state of geological exploration of its the deposits, restriction of resource base
development, and changes in trends in regional terms. With regard to key groups of minerals
their current economic use was described. In recent years there are strong perturbations on
the market of aggregates (both gravel-sand and crushed stone), changes in demand for building materials and changes in the uses of ceramic and glass minerals.
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Krajowe kopaliny skalne dziêki swej ró¿norodnoœci,
a tak¿e znacz¹cym zasobom z³ó¿, s¹ Ÿród³em powszechnie
wykorzystywanych surowców stanowi¹cych podstawê
przemys³ów: materia³ów budowlanych, cementowego
i wapienniczego, szklarskiego, ceramicznego, materia³ów
ogniotrwa³ych i wielu ga³êzi przemys³u chemicznego. Szerokie mo¿liwoœci zastosowania dotycz¹ w szczególnoœci
kopalin skaleniowych, kaolinów, kruszyw piaskowo-¿wirowych, jak równie¿ kamieni ³amanych i blocznych (w tym
kruszyw ³amanych). Kopaliny skalne s¹ stosunkowo ³atwo
dostêpne, jako zwi¹zane z p³ytko zalegaj¹cymi utworami
geologicznymi o bardzo ró¿nym charakterze litologicznym, genezie i wieku. S¹ one pozyskiwane przede wszystkim metod¹ odkrywkow¹. Ten sposób eksploatacji
implikuje z kolei szereg ograniczeñ – œrodowiskowych,
planistycznych, organizacyjno-technicznych (dostêpnoœæ,
dystrybucja).
W skali kraju obserwuje siê du¿e regionalne zró¿nicowanie z³ó¿ kopalin skalnych ze wzglêdu na odmienn¹,
powierzchniow¹ budowê geologiczn¹. Wystêpowanie ska³
magmowych i metamorficznych o znaczeniu surowcowym
jest ograniczone do kilku regionów (Dolny Œl¹sk, Ma³opolska), zwiêz³e ska³y osadowe s¹ zwi¹zane g³ównie z pasem
gór i wy¿yn po³udniowopolskich. Z kolei utwory ilaste
oraz piaski i ¿wiry s¹ rozpowszechnione w ca³ym kraju.
Wœród nich wiêkszoœæ to kopaliny wystêpuj¹ce powszechnie
i ³atwe do zast¹pienia; w czêœci jednak to surowce rzadko
spotykane, b¹dŸ o niewielkich zasobach, o du¿ym znaczeniu gospodarczym poszczególnych z³ó¿.
Celem artyku³u jest przedstawienie aktualnego stanu
rozpoznania i wykorzystania bazy zasobowej z³ó¿ kopalin
skalnych w Polsce. Na potrzeby niniejszej publikacji kopaliny skalne zaliczono do trzech g³ównych grup, ogólnie zgodnie z umownym, ale czêsto stosowanym ich podzia³em,
natomiast w czwartej grupie znalaz³y siê pozosta³e kopaliny
o znaczeniu marginalnym dla krajowej gospodarki surowcami mineralnymi (tab. 1).

KOPALINY ILASTE
Do grupy tej zalicza siê ska³y, które dziêki w³aœciwoœciom zawartych w nich minera³ów ilastych mog¹ znaleŸæ
zastosowanie gospodarcze, bezpoœrednio lub jako materia³
do uzyskania surowca (Koœciówko & Wyrwicki, 1996). S¹
to najczêœciej kopaliny wielosurowcowe; ich podzia³ na
rodzaje przyjêto za krajowym Bilansem zasobów z³ó¿…
(Szuflicki i in., 2011, 2015). Znaczenie gospodarcze maj¹
gliny (i³y) ceramiczne, gliny (i³y) ogniotrwa³e, kopaliny
ilaste ceramiki budowlanej, kopaliny do produkcji kruszywa lekkiego oraz kaolinowe. Zasoby geologiczne z³ó¿ tych
kopalin nie uleg³y w ostatnich latach istotnym zmianom, w
2014 r. pozostawa³y na poziomie 4,8 mld t, w tym 85%
zasobów i 92% udokumentowanych z³ó¿ przypada na kopaliny ceramiki budowlanej (ryc. 1).
Gliny ceramiczne i ogniotrwa³e tworz¹ grupê kopalin
ilastych, których g³ównymi sk³adnikami s¹ kaolinit, illit,
a tak¿e smektyty. Znajduj¹ one ró¿norodne zastosowania w
przemyœle ceramicznym do produkcji p³ytek, wyrobów
sanitarnych, porcelitowych i kamionkowych oraz glinokrzemianowych materia³ów ogniotrwa³ych (Galos & Lewicka,
2015). Kopaliny te s¹ eksploatowane w pojedynczych
z³o¿ach dolnoœl¹skich i œwiêtokrzyskich, a ich zasoby
przemys³owe s¹ intensywnie sczerpywane. Zmienia siê te¿
struktura ich u¿ytkowania; wobec braku glin ceramicznych
o odpowiedniej jakoœci, stosuj¹c nowoczesne metody uszlachetniania, wykorzystuje siê pozyskiwany surowiec gorszej
jakoœci. Znacznie zmniejszy³ siê te¿ udzia³ wyrobów formowanych szamotowych na rzecz nieformowanych wyrobów
ogniotrwa³ych (Lewicka, 2013a; Galos, 2013).
Stabilny i znacz¹cy w skali kraju jest poziom udokumentowanych zasobów kopalin ilastych ceramiki budowlanej
zarówno geologicznych, jak i przemys³owych – 330 mln t
w 2014 r., w tym 1/3 krajowych zasobów geologicznych
jest skupiona w niezagospodarowanym z³o¿u Legnica–Pole
Wschodnie. Eksploatacji podlega 135 z³ó¿, a wydobycie
po kilkuletnich wahaniach, ustabilizowa³o siê na poziomie
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Tab. 1. Krajowe kopaliny skalne w 2014 r. (Szuflicki i in., 2015; zmodyfikowane)
Table 1. Domestic rock minerals in 2014 (Szuflicki et al., 2015; modified)

Grupa
kopalin
Group
of rock
minerals

Zasoby
Reserves
Liczba z³ó¿
Number
of deposits

Wyszczególnienie
Minerals

Geologiczne
bilansowe
Balance
reserves

Przemys³owe
Developed
reserves

Wydobycie
Mining
output

[tys. t] / [thousand Mg]
Ilaste
Clayey

gliny ceramiczne, gliny ogniotrwa³e, kopaliny: ilaste ceramiki
budowlanej, do produkcji kruszywa lekkiego, kaolinowe
ceramic clays, refractory clays, clay minerals for building ceramics,
clay minerals for light aggregates, kaolin minerals

1301

4 826 029

414 216

4 816

Okruchowe
Clastic

piaski i ¿wiry, piaski: formierskie, podsadzkowe, kwarcowe do
produkcji betonów komórkowych i ceg³y wapienno-piaskowej,
kopaliny szklarskie
sand & gravel, foundry sand, filling sand, quartz sand for cellular
concrete and lime-sand bricks, glass minerals

9828

24 321 307

4 006 700

158 043

Zwiêz³e
Concise

dolomity, gips i anhydryt, kamienie ³amane i bloczne, kreda, ³upki
metamorficzne, magnezyty, kopaliny skaleniowe, wapienie i margle
dla przemys³u cementowego
dolomites, gypsum & anhidrite, crushed & dimension stones, chalk,
metamorphic shales, magnesites, feldspar minerals, limestones & marl
for lime and cement industry

1181

19 472 040

6 587 381

110 119

Pozosta³e
Others

bentonity i i³y bentonitowe, kalcyt, krzemienie, kwarc ¿y³owy,
kwarcyty ogniotrwa³e, piaski z minera³ami ciê¿kimi, kopaliny ilaste do
produkcji cementu, ¿wirki filtracyjne
bentonites & bleaching clays, calcite, flints, vein quartz, refractory
quartzites, sand with heavy minerals, clay minerals for cement
industry, filtration gravel

69

306 718

2 213

7

12 379

48 926 094

11 010 510

272 985

Razem
Total

gatunkach ceramicznych, w wiêkszoœci wykorzystywanych do produkcji p³ytek.
Zak³ady górnicze, w których wydobywa siê kopaliny
ilaste stanowi¹ ok. 6% ogólnej liczby krajowych kopalñ
odkrywkowych.
KOPALINY OKRUCHOWE

Ryc. 1. Stan zasobów geologicznych bilansowych w grupie
kopalin ilastych w 2014 r. [tys. t]
Fig. 1. Economic reserves in the group of clay minerals in 2014
[thousand Mg]

4 mln t (tab. 2). Produkcja jest realizowana w kilku nowoczesnych zak³adach, ale odbywa siê równie¿ w licznych cegielniach po³o¿onych w bezpoœrednim s¹siedztwie z³ó¿.
Kaoliny tworz¹ w Polsce z³o¿a pierwotne (rezydualne)
oraz wtórne (osadowe) i s¹ znane g³ównie z pokryw zwietrzelinowych masywów granitoidowych Przedgórza Sudeckiego.
Stan zasobów geologicznych tych z³ó¿ nie zmienia siê w
istotny sposób. Podstawowym Ÿród³em pozyskiwania tych
kopalin jest z³o¿e piaskowców o spoiwie kaolinitowym
Maria III wieku górnokredowego. Produkcja surowców
kaolinowych w kraju przede wszystkim jest oparta na
632

Spoœród wszystkich kopalin skalnych, okruchowe maj¹
najwiêkszy udzia³ w wydobyciu (158 mln t w 2014 r.). Do
tej grupy nale¿¹ piaski i ¿wiry, piaski formierskie, piaski
podsadzkowe, piaski kwarcowe do produkcji betonów
komórkowych i ceg³y wapienno-piaskowej oraz kopaliny
szklarskie.
Piaski i ¿wiry s¹ najpowszechniej wystêpuj¹cymi
kopalinami w kraju. Wiêkszoœæ udokumentowanych z³ó¿
ma zwi¹zek z utworami czwartorzêdowymi o genezie wodnolodowcowej, rzecznej i eolicznej. W Polsce po³udniowej,
obejmuj¹cej obszar sudecki i karpacki, dominuj¹ utwory
¿wirowe z domieszk¹ piasków, a z³o¿a s¹ kojarzone g³ównie
z dolinami rzecznymi. W z³o¿ach pasa wy¿yn œrodkowopolskich dominuje akumulacja lodowcowa o udziale frakcji
piaszczystej ok. 65%. W pó³nocnych rejonach kraju wiêkszoœæ z³ó¿ jest zwi¹zana z utworami glacjalnymi, czêœæ
z sandrowymi. Ogó³em udokumentowano 9525 z³ó¿ piasków
i ¿wirów o ³¹cznych zasobach geologicznych 18,4 mld t
(ryc. 2; Szuflicki i in., 2015).
Wœród wyst¹pieñ kruszywa naturalnego piaskowo-¿wirowego do du¿ych z³ó¿ zalicza siê te o zasobach geologicznych przekraczaj¹cych 50 mln t; takich jest w kraju 47,
w tym 15 w regionie dolnoœl¹skim i opolskim, w dolinach
rzek sudeckich i na Przedgórzu Sudeckim. Pomimo znacznych zasobów eksploatacja wielu z³ó¿ nie jest obecnie
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Tab. 2. Zmiany zasobów przemys³owych i wydobycia kopalin ilastych (Szuflicki i in., 2011, 2015; zmodyfikowane)
Table 2. Changes in developed reserves and mining output of clay minerals (Szuflicki et al., 2011, 2015; modified)

Kopaliny
Minerals
Gliny ceramiczne
Ceramic clays
Gliny ogniotrwa³e
Refractory clays
Ilaste ceramiki budowlanej
Clay minerals for building
ceramics
Do produkcji kruszywa lekkiego
Clay minerals for light aggregates
Kaolinowe
Kaolin minerals
Razem
Total

Zasoby przemys³owe [tys. t]
Developed reserves [thousand Mg]
2010 r.

2014 r.

10 053

4918

2921

1732

330 080

330 428

6550

5496

72 722

71 642

422 326

414 216

zmiana [%]
change [%]
–51,1
–40,7

Wydobycie [tys. t]
Mining output [thousand Mg]
2010 r.

2014 r.

345

349

71

83

4314

3906

220

200

238

278

5188

4816

0,1

mo¿liwa ze wzglêdów œrodowiskowych – umiejscowienie
w obszarach chronionych. Zmiennoœæ zapotrzebowania rynku krajowego na kruszywa piaskowo-¿wirowe w latach
2009–2014 spowodowa³a wzrost liczby zak³adów górniczych do 2604 w 2012 r., z rekordowym rocznym wydobyciem 248,7 mln t w 2011 r. oraz jego zmniejszeniem o 32%
w kolejnym roku. Najwiêksze iloœci piasków i ¿wirów
wydobyto w 2011 r. w województwie mazowieckim –
28,8 mln t, w podkarpackim – 24,2 mln t, ³ódzkim –
21,9 mln t i dolnoœl¹skim – 21,7 mln t. Korzystn¹ tendencjê
stanowi³ jednoczesny przyrost zasobów przemys³owych
do poziomu 3662,5 mln t (tab. 3).
Do z³ó¿ o najwiêkszych zasobach nale¿¹ dolnoœl¹skie
z³o¿a Przy³êk–Pilce i Rakowice–Zbiornik – odpowiednio
65 i 51 mln t oraz podlaskie Drahle III – 64 mln t. Dane
z 2014 r. wskazuj¹, ¿e w wiêkszoœci regionów kraju
nast¹pi³ znacz¹cy spadek wydobywania tych kopalin,
a wzrost wydobycia jest jedynie na Œl¹sku, ok. 20–30% co
roku (Glapa & Sroga, 2014, 2015). Z³o¿a z najwiêkszym
wydobyciem kopaliny piaskowo-¿wirowej (1–2 mln t)
wystêpuj¹ w powiatach: sokólskim i ostro³êckim, suwalskim i e³ckim oraz raciborskim. Charakterystyczna jest
z jednej strony koncentracja wydobywania w du¿ych, nowoczesnych zak³adach dostarczaj¹cych kruszywa na potrzeby
drogownictwa i produkcji betonu, z drugiej zaœ znacz¹ce
rozdrobnienie eksploatacji z niewielkich z³ó¿. W 2015 r.
kopaliny okruchowe wydobywano w ok. 7120 odkrywkowych zak³adach górniczych, w tym w 4030 na podstawie
koncesji wydanych przez starostów (z³o¿a o powierzchni
do 2 ha), a kopalnie kopalin okruchowych stanowi¹ ponad
85% wszystkich zak³adów odkrywkowych.
Relacje popytu do poda¿y kruszyw ¿wirowo-piaskowych w skali kraju scharakteryzowali Galos i Smakowski
(2013). Trwa³y deficyt kruszyw ¿wirowo-piaskowych
wykazuj¹ nastêpuj¹ce województwa: mazowieckie, wielkopolskie, œl¹skie i ³ódzkie. Jest on zaspokajany dostawami
z regionów o trwa³ym, dodatnim bilansie za potrzebowania
i produkcji, jak podlaskie, warmiñsko-mazowieckie, ma³opolskie. Ponownie wzrastaj¹ dostawy kruszyw z Dolnego
Œl¹ska i Opolszczyzny do województw s¹siednich.
Piaski formierskie nale¿¹ do piasków przemys³owych;
s¹ one podstawowym surowcem do sporz¹dzania mas formierskich i rdzeniowych. Piaski te charakteryzuj¹ siê wysok¹

–16,1
–1,5
–1,9

zmiana [%]
change [%]
1,2
16,9
–9,5

–9,1
16,8
–7,2

temperatur¹ spiekania i swoistym sk³adem mineralnym.
Na przyk³ad w piaskach dla odlewnictwa zawartoœæ SiO2
powinna wynosiæ 96–98%, ilastego lepiszcza <0,5%,
wêglanów <1,0%, przy w¹skich przedzia³ach klas ziarnowych dla poszczególnych gatunków (Burkowicz, 2015).
Najwiêksze z³o¿a wystêpuj¹ w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego – osiem udokumentowanych z³ó¿ o ³¹cznych
zasobach 121 mln t (ponad 41% zasobów krajowych), dwa
z nich by³y eksploatowane w 2014 r. Pozosta³e z³o¿a s¹
skupione w czêstochowskim i opolskim, a pojedyncze w
innych rejonach – ³¹cznie 72 z³o¿a o zasobach 293 mln t
(ryc. 2). Zasoby przemys³owe i wydobycie z czynnych
zak³adów wykazuj¹ niewielkie zmiany (tab. 3). Najwiêksze z eksploatowanych z³ó¿ to Grudzeñ–Las i Szczakowa.
£¹czne wydobycie z 4 z³ó¿ piasków formierskich w 2014 r.
wynosi³o 1,35 mln t.
Wœród innych piasków przemys³owych nale¿y wymieniæ
piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych i ceg³y
wapienno-piaskowej, które powinny cechowaæ siê odpowiedni¹ czystoœci¹ i sk³adem ziarnowym. Wymagania takie
spe³niaj¹ przede wszystkim piaski wodnolodowcowe i wyd-

Ryc. 2. Stan zasobów geologicznych bilansowych kopalin okruchowych w 2014 r. [tys. t]
Fig. 2. The state of geological balance reserves of clastic minerals
in 2014 [thousand Mg]
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Tab. 3. Zmiany zasobów przemys³owych i wydobycia kopalin okruchowych (Szuflicki i in., 2011, 2015)
Table 3. Changes in developed reserves and mining output of clastic minerals (Szuflicki et al., 2011, 2015)

Kopaliny
Minerals
Piaski i ¿wiry
Sand & gravel
Piaski formierskie
Foundry sand
Piaski podsadzkowe
Filling sand
Piaski kwarcowe do produkcji
betonów komórkowych i ceg³y
wapienno-piaskowej
Quartz sand for cellular concrete
and lime-sand bricks
Kopaliny szklarskie
Glass minerals
Razem
Total

Zasoby przemys³owe [tys. t]
Developed reserves [thousand Mg]
2010 r.

2014 r.

2 700 083

3 662 548

37 862

22 516

245 499

130 201

zmiana [%]
change [%]
35,6
–40,5
–47,0

2010 r.

2014 r.

163 441

146 527

1053

1353

8655

6479

–28,6
84 713

68 929

199 906

122 506

3 268 063

4 006 700

mowe o wysokim stopniu obtoczenia. Z³o¿a tych piasków na
terenie kraju s¹ rozmieszczone wzglêdnie równomiernie
(z wyj¹tkiem Karpat). Ich liczba oraz stan udokumentowania
zasobów s¹ stabilne. Spoœród 163 z³ó¿ by³y czynne 33.
£¹czne zasoby przemys³owe wynosi³y blisko 69 mln t,
a wielkoœæ wydobycia 1,6 mln t (Szuflicki i in., 2015).
Piaski podsadzkowe, tj. piaski kwarcowe do podsadzania
wyeksploatowanych podziemnych wyrobisk górniczych,
cechuj¹ siê nisk¹ lub œredni¹ czystoœci¹ chemiczn¹, zwykle
80–85% SiO2, oraz okreœlonymi w³aœciwoœciami fizycznymi:
œciœliwoœci¹ 5–15% przy ciœnieniu 15 MPa i wodoprzepuszczalnoœci¹ min. 0,0004–0,007 cm/s. Piaski te s¹ w
wiêkszoœci surowcami lokalnymi, u¿ytkowanymi w odleg³oœci do 50 km od miejsca wydobywania. Najwiêksza
liczba z³ó¿ piasków podsadzkowych jest zlokalizowana
wokó³ Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego. Podstawowym dla górnictwa rud miedzi jest z³o¿e Obora ko³o Lubina.
Zasoby geologiczne tej kopaliny wynosz¹ 4,26 mld t.
Znacz¹ce w ostatnich latach zmniejszenie zasobów przemys³owych zosta³o zatrzymane, podobnie jak wydobycie,
które po kilkuletnim okresie spadkowym, wzros³o w roku
2014 w stosunku do roku poprzedniego o 4,5% i wynios³o
6,48 mln t (tab. 3).
Do kopalin szklarskich nale¿¹ piaski kwarcowe, drobno- i równoziarniste z bardzo nisk¹ zawartoœci¹ tlenków
barwi¹cych (TiO2 i Fe2O3). S¹ te¿ nimi s³abo zwiêz³e piaskowce kwarcowe o spoiwie ilastym, z których po przetworzeniu mo¿na uzyskaæ piaski szklarskie. Nale¿y zauwa¿yæ,
¿e przemys³ szklarski jest zró¿nicowany pod wzglêdem
wytwarzanych produktów, technologii i skali produkcji
poszczególnych wyrobów. Oprócz krzemionki do produkcji szk³a u¿ywa siê tlenków sodu i wapnia oraz magnezu
i potasu, dla nadania odpowiednich w³aœciwoœci szk³a.
Noœnikiem tlenków wapnia i magnezu s¹ m¹czki wapienne
i dolomitowe, które s¹ pozyskiwane z marmurów kalcytowych i dolomitowych oraz wapieni (Burkowicz, 2013).
Krajowa baza zasobowa piasków (piaskowców) kwarcowych pozwala na niemal ca³kowite zaspokojenie rosn¹cych
potrzeb przemys³u szklarskiego. Najwiêksze znaczenie surowcowe maj¹ z³o¿a serii bia³ogórskiej w rejonie Tomaszowa
Mazowieckiego oraz z³o¿a kwarcowych piasków górnokre634

Wydobycie [tys. t]
Mining output [thousand Mg]

–38,7
22,6

zmiana [%]
change [%]
–10,3
28,5
–25,1
–11,5

1822

1613

1995

2071

176 966

158 043

3,8
–10,7

dowych w rejonie Osiecznicy. Mniejsze – z³o¿a piasków
wydmowych (Ujœcie Noteckie) oraz mioceñskich z rejonu
Tarnobrzega i ¯ar. Zasoby geologiczne w 2014 r. wzros³y
do 656 mln t, jednak zasoby przemys³owe w ostatnich latach
stopniowo zmniejszaj¹ siê (tab. 3), a skoncentrowane w
rejonie tomaszowskim i boles³awieckim wydobycie, podlega
niewielkim zmianom (Galos, 2011; KoŸma i in., 2013).
KOPALINY ZWIÊZ£E
Kopaliny zwiêz³e maj¹ najwiêksze znaczenie surowcowe. Obejmuj¹ one szerok¹ i zró¿nicowan¹ pod wzglêdem
litologicznym i genetycznym grupê, s¹ to: dolomity, gips
i anhydryt, ró¿norodne ska³y wykorzystywane do produkcji
kamieni ³amanych i blocznych, kreda, meta³upki, magnezyty,
kopaliny skaleniowe, wapienie i margle dla przemys³u
cementowego i wapienniczego. Ich du¿e gospodarcze znaczenie wynika z mo¿liwych zastosowañ uzyskiwanych
surowców, a tak¿e z obfitoœci zasobów geologicznych –
30,2 mld t i przemys³owych – 6,6 mld t. Niemal dla ca³ej
grupy charakterystyczna jest du¿a stabilnoœæ w czasie bazy
zasobowej; jej ubytki z tytu³u eksploatacji s¹ rekompensowane w procesie dokumentowania nowych i powiêkszania
granic istniej¹cych z³ó¿.
Dolomity, a w³aœciwie ska³y dolomitowe (osadowe,
metasomatyczne i zmetamorfizowane), s¹ typowymi kopalinami wielosurowcowymi. Dziêki swej odpornoœci na dzia³anie czynników mechanicznych s¹ wykorzystywane jako
kamienie drogowe i budowlane; znajduj¹ te¿ ró¿ne zastosowania w przemyœle materia³ów ogniotrwa³ych, szklarskim,
chemicznym, hutnictwie ¿elaza i rolnictwie (dolomity przemys³owe). Zasoby geologiczne dolomitów przemys³owych
s¹ znaczne – 403,5 mln t, a z³o¿a sytuuj¹ siê g³ównie w
regionie œl¹sko-krakowskim (dolomity pok³adowe dewonu
i triasu) oraz w Sudetach Zachodnich (z³o¿e marmuru dolomitycznego Rêdziny). £¹cznie udokumentowano 12 z³ó¿,
w tym 5 jest eksploatowanych. Roczne wydobycie dolomitów przemys³owych kszta³tuje siê na poziomie 3 mln t (tab. 4,
ryc. 3).
Wyst¹pienia gipsu zwi¹zane z mioceñskimi utworami
morskimi na obrze¿eniu zapadliska przedkarpackiego s¹
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Tab. 4. Zmiany zasobów przemys³owych i wydobycia kopalin zwiêz³ych (Szuflicki i in., 2011, 2015)
Table 4. Changes in developed reserves and mining output of concise minerals (Szuflicki et al., 2011, 2015)

Kopaliny
Minerals
Dolomity
Dolomites
Gips i anhydryt
Gypsum & anhidrite
Kamienie ³amane i bloczne
Crushed & dimension stones
Kreda
Chalk
£upki metamorficzne
Metamorphic schists
Magnezyty
Magnesites
Kopaliny skaleniowe
Feldspar minerals
Wapienie i margle dla przemys³u
cementowego
Limestones & marl for lime and
cement industry
Razem
Total

Zasoby przemys³owe [tys. t]
Developed reserves [thousand Mg]
2010 r.

2014 r.

68 848

128 286

109 322

110 618

3 181 570

3 644 570

11 272

4444

10 583

12 565

3968

4084

2772

5562

3 221 770

2 677 252

6 610 105

6 587 381

Wydobycie [tys. t]
Mining output [thousand Mg]

zmiana [%]
change [%]
86,3
1,2
14,6
–60,6
–18,7
2,9
100,6

2010 r.

2014 r.

3 102

3131

1179

1062

63 225

64 083

76

145

62

173

63

92

45

69

40 019

41 364

107 771

110 119

–16,9

oceniane na miliardy t, zaœ zasoby udokumentowane w
dziesiêciu z³o¿ach tego obszaru wynosz¹ 181 mln t. Z³o¿a
cechsztyñskich siarczanów – anhydrytu i wtórnego gipsu –
s¹ znane z depresji pó³nocnosudeckiej, ich zasoby geologiczne oceniane s¹ na ok. 72 mln t. Naturalny gips jest podstawowym budowlanym materia³em wi¹¿¹cym, anhydryt
jest stosowany g³ównie do produkcji cementu portlandzkiego. Istotna dla gospodarki krajowej jest równie¿ produkcja gipsu syntetycznego z odsiarczania spalin i gazów
elektrowni oraz fosfogipsu, powstaj¹cego przy przerobie
fosforytów i apatytów. Udzia³ naturalnego gipsu i anhydrytu w ca³kowitej produkcji tego surowca systematycznie
zmniejsza siê, w 2013 r. wynosi³ 28% (Szlugaj & Galos,
2015). Wydobycie gipsu i anhydrytu w 2014 r. wynosi³o

Ryc. 3. Stan zasobów geologicznych bilansowych kopalin zwiêz³ych
w 2014 r. [tys. t]
Fig. 3. The state of geological balance reserves of concise minerals
in 2014 [thousand Mg]

–0,3

zmiana [%]
change [%]
0,9
–9,9
1,4
90,8
179,0
46,0
53,3
3,4

2,2

nieco ponad 1 mln t, w tym cennych gipsów z Dolnego
Œl¹ska – 138 tys. t (tab. 4).
Nie do przecenienia jest gospodarcze znaczenie kamieni
³amanych i blocznych, dawniej okreœlanych kamieniami drogowymi i budowlanymi. S¹ to ró¿norodne ska³y magmowe,
metamorficzne i osadowe, cechuj¹ce siê odpowiednimi parametrami fizykomechanicznymi: wytrzyma³oœci¹ na œciskanie, œcieranie i rozci¹ganie, odpornoœci¹ na dzia³anie czynników klimatycznych. W krajowym Bilansie zasobów…
wyró¿nia siê 33 odmiany litologiczne tych kopalin. Znajduj¹ one zastosowania do produkcji elementów kamiennych
(m.in. bloków, p³yt, elementów œciennych, kamieni murowych, kostki) oraz kruszyw ³amanych, stosowanych
powszechnie w budownictwie, drogownictwie i kolejnictwie.
£¹czne znacz¹ce zasoby geologiczne wynosz¹ 10,4 mld t.
Charakterystyczne jest ich regionalne zró¿nicowanie. Z³o¿a
kamieni ³amanych i blocznych nale¿¹ do rzadko wystêpuj¹cych w skali kraju; st¹d ich liczby s¹ kilkunastokrotnie
mniejsze, ni¿ np. pospolitych z³ó¿ piaskowo-¿wirowych.
Koncentruj¹ siê one w po³udniowej czêœci kraju. Specyficzna tektogeneza masywu czeskiego i obszaru Sudetów spowodowa³a, ¿e na Dolnym Œl¹sku s¹ zlokalizowane jedyne
w kraju z³o¿a gabr i sjenitów, niemal wszystkie spoœród
krajowych z³ó¿ bazaltów, granitów, melafirów i porfirów,
a tak¿e ska³ metamorficznych: amfibolitów, serpentynitów,
gnejsów, hornfelsów, migmatytów i marmurów. St¹d te¿ w
granicach województwa dolnoœl¹skiego znajduje siê 95%
krajowych zasobów geologicznych i 96,5% zasobów przemys³owych kamieni ³amanych i blocznych pochodzenia
magmowego i metamorficznego. Z kolei w regionie œwiêtokrzyskim skupiona jest po³owa krajowych zasobów geologicznych i przemys³owych kopalin zwiêz³ych pochodzenia
osadowego, g³ównie wapieni. Znacz¹ce zmiany zasobów
przemys³owych rejestruje siê w z³ó¿ach ju¿ zagospodarowanych, a ich stan jest w miarê sta³y. Ubytkowi z powodu
eksploatacji towarzyszy rozpoznawanie nowych partii z³ó¿
istniej¹cych i powiêkszanie zasobów (równie¿ dokumento635
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wanie nowych z³ó¿). W konsekwencji ubytek zasobów w
kolejnych latach nie jest tak znacz¹cy, jak siê powszechnie
s¹dzi i jest rekompensowany w wyniku nowych prac rozpoznawczych. Przedsiêbiorstwa kruszywowe zwiêkszaj¹ swój
potencja³ wydobywczy dziêki modernizacji rozwi¹zañ
eksploatacyjnych, efektywniejszemu wykorzystaniu zasobów, a tak¿e rozpoznawaniu nowych partii z³ó¿ w górotworze. Przyrost zasobów przemys³owych jest osi¹gany
równie¿ poprzez lepsze rozpoznanie partii z³ó¿ udokumentowanych wczeœniej w ni¿szych kategoriach rozpoznania.
Wyj¹tkowa koncentracja z³ó¿ powoduje, ¿e region dolnoœl¹ski jest tradycyjnie najwa¿niejszym producentem
kruszyw ze ska³ magmowych i metamorficznych, z regionu œwiêtokrzyskiego pochodzi wiêkszoœæ kruszyw wapiennych, a ze œl¹sko-krakowskiego i karpackiego kruszyw
wapiennych, dolomitowych i piaskowcowych. W rezultacie niemal ca³a produkcja elementów kamiennych i kruszyw ³amanych jest skupiona w szeœciu województwach:
dolnoœl¹skim, œwiêtokrzyskim, ma³opolskim, podkarpackim, opolskim i œl¹skim (Glapa & Sroga, 2014, 2015; Bem
i in., 2015). W dziesiêcioleciu 2002–2011 w górnictwie
kruszywowym systematycznie zwiêksza³ siê popyt i poda¿
naturalnych kruszyw ³amanych. Na Dolnym Œl¹sku by³o to
szczególnie widoczne w latach 2006–2011; wzrost wydobycia wyniós³ wówczas 216%. Tak dynamiczne zwiêkszenie
wydobywania kopalin i produkcji by³o zwi¹zane z budow¹
autostrad, dróg ekspresowych i infrastruktury dla Euro
2012 (Radwanek-B¹k i in., 2015). By³o ono realizowane w
zak³adach ju¿ istniej¹cych, a tak¿e przez nowe inwestycje.
Za³amanie produkcji kruszyw ³amanych nast¹pi³o ju¿ w
2012 r. w wyniku radykalnego spadku zapotrzebowania
zarówno na rynku lokalnym, jak i krajowym. Zosta³o to
spowodowane ograniczeniem inwestycji w drogownictwie,
dekoniunktur¹ w budownictwie kubaturowym, trudnoœciami
finansowymi wielu przedsiêbiorstw budowlano-monta¿owych oraz brakiem zapowiadanych inwestycji w infrastrukturê kolejow¹. Najwiêksze spadki wydobycia kopalin
skalnych ze z³ó¿ kamieni ³amanych i blocznych w stosunku
do roku poprzedniego, mia³y miejsce w województwach:
podkarpackim o 36,2%, dolnoœl¹skim o 28,1% i œwiêtokrzyskim o 24,5%. W roku nastêpnym trend spadkowy
zosta³ nieco wyhamowany dziêki modernizacji linii kolejowych. Z danych za 2014 r. wynika, ¿e po raz pierwszy po
2011 r. wyst¹pi³ przyrost wydobycia tych kopalin. Zak³ady
górnicze, w których wydobywa siê kopaliny z grupy kamieni ³amanych i blocznych stanowi¹ 5% ogólnej liczby
krajowych kopalñ odkrywkowych.
Z³o¿a kredy pisz¹cej wystêpuj¹ w rejonie Che³ma i na
Podlasiu, a kredy jeziornej na Pomorzu. £¹czne zasoby
kredy i towarzysz¹cej jej gytii wapiennej w 191 z³o¿ach
w 2014 r. wynosi³y 200 mln t. Kreda pisz¹ca jest wydobywana przede wszystkim ze z³o¿a Mielnik; kredy malarskie,
nawozowe i pastewne pozyskuje siê z pozosta³ych z³ó¿.
£¹czne wydobycie kopaliny kredowej wynosi 145 tys. t.
Niedobór naturalnej kredy dobrej jakoœci jest pokrywany
produkcj¹ kredy technicznej, pozyskiwanej z mielenia
wapieni (Szuflicki i in., 2015; Galos, 2015).
£upki metamorficzne znajduj¹ zastosowanie w budownictwie i przemyœle materia³ów ogniotrwa³ych. Ich ³¹czne
zasoby geologiczne wynosz¹ 32,8 mln t, a przemys³owe
12,5 mln t. £upki fyllitowe s¹ wydobywane ze z³o¿a Dewon–Pokrzywna w województwie opolskim, jako ozdobne
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elementy kamienne, w iloœciach rzêdu 150–190 tys. t/rok.
£upki mikowe pozyskiwano na posypkê papow¹ ze z³o¿a
Or³owice w Górach Izerskich, a ostatnio jako kamieñ ogrodowy w niewielkich iloœciach. £upki kwarcytowe znane s¹
z jednego, nieeksploatowanego obecnie z³o¿a w Jeg³owej
ko³o Strzelina (Szuflicki i in., 2015).
Z³o¿a magnezytu s¹ znane w kraju jedynie z Dolnego
Œl¹ska; wystêpuj¹ na obszarze masywów serpentynitowych
w rejonie Braszowic, Sobótki i Z¹bkowic Œl¹skich. Magnezyty s¹ produktem kenozoicznych procesów hipergenicznych.
Mineralizacja przybiera formê sieci ¿y³ w przypowierzchniowych partiach masywów. Udokumentowane zasoby geologiczne w 6 z³o¿ach wynosi³y w 2014 r. ponad 14 mln t,
a wydobycie ze z³o¿a Braszowice kszta³tuje siê na poziomie
90 tys. t. Kopalina ta po wzbogaceniu ma ró¿ne zastosowania, obecnie g³ównie do produkcji nawozów (Sroga, 2011a).
Surowce skaleniowe s¹ pozyskiwane z ró¿nych odmian
ska³ zasobnych w alkalia (min. 6,5% Na2O + K2O), charakteryzuj¹cych siê nisk¹ zawartoœci¹ tlenków barwi¹cych. S¹
to podstawowe surowce przemys³u ceramicznego i szklarskiego. Z³o¿a kopalin skaleniowych znajduj¹ siê g³ównie
na Dolnym Œl¹sku, a tak¿e w regionie œl¹sko-krakowskim.
Z³o¿a w Sudetach i na bloku przedsudeckim s¹ zwi¹zane
z leukogranitami i porfirowatymi granitoidami; z³o¿e w
Siedlcu ko³o Krzeszowic – z leukoporfirami. Ich ³¹czne
zasoby geologiczne wynosi³y w 2014 r. 137 mln t. Istotnym
Ÿród³em surowców skaleniowo-kwarcowych s¹ niektóre
dolnoœl¹skie granitoidy; w toku produkcji grysów z drobnych frakcji odpadowych uzyskuje siê koncentrat wzbogacony w skalenie (Sroga, 2011b). Spoœród 10
udokumentowanych z³ó¿ znaczenie gospodarcze maj¹ 3
z³o¿a: Karpniki (obecnie nieczynne ze wzglêdów œrodowiskowych) oraz Stary £om i Pagórki Wschodnie ko³o
Sobótki. Wydobycie skaleni wykazuje tendencjê wzrostow¹ i w 2014 r. wynosi³o 69 tys. t. £¹czna roczna produkcja surowca skaleniowo-kwarcowego (przy uwzglêdnieniu
jako ich Ÿród³a z³ó¿ granitoidów) wynosi ok. 500 tys. t.
Dziêki wdro¿eniu innowacyjnych rozwi¹zañ pozyskiwania
surowców skaleniowych, a tak¿e modernizacji produkcji
p³ytek ceramicznych poziom krajowej produkcji skalenio-kwarcu powinien byæ utrzymany (Lewicka, 2013a, b).
Wapienie o zawartoœci CaCO3 powy¿ej 90% s¹ kopalin¹
wykorzystywan¹ w przemyœle wapienniczym. Odmiany
spe³niaj¹ce dodatkowe kryteria znajduj¹ równie¿ zastosowanie w innych ga³êziach przemys³u. Z kolei wapienie
margliste i margle s¹ przydatne wy³¹cznie w przemyœle
cementowym. Zawartoœæ wêglanu wapnia mo¿e byæ w tym
przypadku znacznie ni¿sza, wa¿ny jest natomiast udzia³
innych sk³adników i ich wzajemne proporcje (Szuflicki
i in., 2015). Wapienie i margle dla przemys³u cementowego
i wapienniczego s¹ zwi¹zane g³ównie z utworami jury (ok.
60% udokumentowanych zasobów), ale tak¿e z wapieniami
kredy, triasu i dewonu na obszarze po³udniowej i wschodniej Polski. Przemys³ wapienniczy bazuje przede wszystkim
na z³o¿ach œwiêtokrzyskich, a tak¿e opolskich, ³ódzkich
i œl¹skich. Przemys³ cementowy wykorzystuje z³o¿a
Opolszczyzny, œrodkowej i wschodniej Polski. £¹czne
zasoby geologiczne z³ó¿ s¹ znaczne i wynosz¹ blisko
18,5 mld t, zasoby przemys³owe – 2,68 mld t. Eksploatacja
w 2014 r. by³a prowadzona w 34 zak³adach, a ³¹czne wydobycie wynios³o 41,3 mln t; najwiêksze iloœci wydobywano
ze z³ó¿: Barcin–Piechcin–Pakoœæ – 6,3 mln t, Gliniany–
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Tab. 5. Zmiany zasobów przemys³owych i wydobycia pozosta³ych kopalin skalnych (Szuflicki i in., 2011, 2015)
Table 5. Changes in developed reserves and mining output of other rock minerals (Szuflicki et al., 2011, 2015)

Kopaliny
Minerals
Bentonity i i³y bentonitowe
Bentonites & bleaching clays
Kalcyt
Calcite
Krzemienie
Flints
Kwarc ¿y³owy
Vein quartz

Zasoby przemys³owe [tys. t]
Developed reserves [thousand Mg]
2010 r.

2014 r.

1 367

493

0

0

0

0

3 227

1 720

Kwarcyty ogniotrwa³e
Refractory quartzites

0

0

Piaski z minera³ami ciê¿kimi
Sand with heavy minerals

0

0

Kopaliny ilaste do produkcji
cementu
Clay minerals for cement
industry

849

0

0

0

5 443

2 213

¯wirki filtracyjne
Filtration gravel
Razem
Total

Wydobycie [tys. t]
Mining output [thousand Mg]

zmiana [%]
change [%]
–73,9
–
–
–46,7
–
–

2010 r.

2014 r.

2

1

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

132

0

0

0

134

7

–

Duranów – 3,8 mln t, Ostrówka–O³owianka – 5,7 mln t,
Trzuskawica – 2,7 mln t. S¹ to najwiêksze z³o¿a w kraju
pod wzglêdem wielkoœci pozyskiwanej rocznie kopaliny.
POZOSTA£E KOPALINY
Z tej grupy kopalin s¹ wydobywane jedynie w niewielkich iloœciach bentonit ze z³o¿a Krzeniów – 650 t oraz
kwarc ¿y³owy ze z³o¿a Taczalin – 6 tys. t (tab. 5, ryc. 4).
Pozosta³e kopaliny – kalcyt, krzemienie, kwarcyty ogniotrwa³e, piaski z minera³ami ciê¿kimi, kopaliny ilaste do
produkcji cementu oraz ¿wirki filtracyjne – maj¹ marginalne znaczenie w krajowym bilansie zasobów.

Ryc. 4. Stan zasobów geologicznych bilansowych pozosta³ych
kopalin skalnych w 2014 r. [tys. t]
Fig. 4. The state of geological balance reserves of other rock
minerals in 2014 [thousand Mg]

–
–59,3

zmiana [%]
change [%]
–50,0
–
–
–
–
–
–

–
–94,8

PODSUMOWANIE
Przedstawiono syntetyczny opis geologicznego rozpoznania, zagospodarowania i wykorzystania krajowych kopalin skalnych. Dziêki swej ró¿norodnoœci oraz znacz¹cym
zasobom, s¹ one Ÿród³em wa¿nych surowców powszechnie
stosowanych w wielu ga³êziach krajowej gospodarki,
szczególnie w przemyœle materia³ów budowlanych i ogniotrwa³ych, cementowym i wapienniczym, szklarskim oraz
chemicznym. S¹ one stosunkowo ³atwo dostêpne, jako
zwi¹zane z p³ytko zalegaj¹cymi utworami geologicznymi
o bardzo ró¿nym charakterze litologicznym, genezie i wieku.
Regionalne zró¿nicowanie z³ó¿ kopalin skalnych
wynika z odmiennej powierzchniowej budowy geologicznej. Wystêpowanie ska³ magmowych i metamorficznych
o znaczeniu surowcowym jest ograniczone do kilku regionów (Dolny Œl¹sk, Ma³opolska), zwiêz³e ska³y osadowe s¹
zwi¹zane g³ównie z pasem gór i wy¿yn po³udniowopolskich. Z kolei, ska³y ilaste oraz piaski i ¿wiry s¹ rozpowszechnione w ca³ym kraju. Wœród nich wiêkszoœæ to
kopaliny wystêpuj¹ce powszechnie i ³atwe do zast¹pienia,
niektóre jednak to surowce rzadko spotykane, b¹dŸ o niewielkich zasobach, ale o du¿ym znaczeniu gospodarczym
poszczególnych z³ó¿.
Kopaliny skalne s¹ pozyskiwane przede wszystkim
metod¹ odkrywkow¹. Ten sposób eksploatacji implikuje
szereg ograniczeñ, g³ównie œrodowiskowych. Na szczególne
podkreœlenie zas³uguje krajowa struktura ich pozyskiwania.
W 2015 r. by³y wydobywane w ok. 7120 odkrywkowych
zak³adach górniczych, w tym w 4030 na podstawie koncesji
wydanych przez starostów (z³o¿a o powierzchni do 2 ha)
i 3030 na podstawie koncesji wydanych przez marsza³ków
województw. Zak³ady górnicze, w których wydobywa siê
kopaliny okruchowe stanowi¹ ponad 85%, kopaliny ilaste
6%, a kamienie ³amane i bloczne 5% ogólnej liczby kopalñ.
Planowane na najbli¿sze lata inwestycje drogowe oraz
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budowlane, wymagaj¹ odpowiedniego traktowania zasobów z³ó¿. St¹d szczególnego znaczenia nabiera ich ochrona, kompleksowe wykorzystywanie wydobytej kopaliny
(szczególnie asortymentów trudno zbywalnych) oraz zagospodarowywanie wszelkich innych materia³ów alternatywnych (Bem i in., 2015).
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