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Ws tę P• 

Przemysł górniczo-hutniczy odgrywa, jak wiadomo, wyjątkowo 
doniosłą rolę w życiu gospodarczem Polski. Naturalną po<lstawę te
go przemysłu stanowią surowce mineralne. Jest więc rzeczą dużej 
wagi zobrazowanie stanu naszej obecnej wiedzy o złożach, zawierają
cych te surowce, czyli wiedzy o bogactwach kopalnych Polski. 

Ułożenie mapy tych bogactw kopalnych jest najbardziej przej
rzystem, a więc i najodpowiedniejszem rozwiązaniem sprawy. 

Państwowy Instytut Geologiczny, mający na celu, w myśl swe
go Statutu, wykonywanie badań geologicznych na teren.ie Rzeczypo
spolitej Polskiej ze szczególnem uwzględnieniem potrzeb gospodar
czych Państwa, musiał z natury rzeczy zająć się tą sprawą. 

Po wydaniu w r. 1926 ogólnej Mapy Geologicznej Rzplitej Pol
skiej stanęła więc na porządku dziennym sprawa opracowania spe
cjalnej Mapy ba,gactw kopalnych. 

Do wykonania takiej mapy niezbędny był udział wszystkich 
prawie pracowników 1naukowych Instytutu, którzy zajmowali się ba
daniem złóż minerallllych w rozmaitych częściach Rzplitej. Jest to 
więc praca w całem znaczeniu tego słowa zbiorowa. 

Na zlecenie Dyrektora Instytutu, Prof. J. Mor o ze w i cz a, 
µiszący te słowa zajął się organizacją i ogólnem kierownictwem prac, 
zmierzających do wspomnianego wyżej oelu. 

Departament Górniczo-Hutniczy M-stwa Przemysłu i Ha!Ildlu -
w zrozumieniu doniosłości sprawy - przydzielił ze swej strony do 
współpracy Dr. Inż. Stanisława Olszewskiego. Brał on 
czynny udział we wszystkich sprawach, związanych z opracowaniem 
mapy. Specjalnie zawdzięczamy jemu zebrainie danych, tyczących się 
złóż torfu, a częściowo także - węgla brunatnego i fosforytów, 
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Celem niniejszego szkicu jest przedstawienie zasad, na których 
zostało oparte wykonanie mapy, tudzież zobrazowanie w krótkich 
słowach stanu naszych dzisiejszych wiadomości o bogactwach kopal
nych Polski i ich eksploatacji. 

Ogólne zasady układu mapy bogactw kopalnych. 

Mapa nillliejsza wychodzi w skali 1 : 750.000, t. j. w tej samej, 
którą posiada wydana poprzednio Mapa Geologiczna Rzeczypospoli
tej Polskiej. Projektowano początkowo zachować i ten sam podkład 
topograficzny. Po bliższem jednak zbadaniu sprawy okazało się to 
niewskazane dla dwóch głównfo powodów. 

1) Podkład mapy geologicznej posiada mnóstwo szczegółów, 
111i.e mających poważniejszego znaczenia dla mapy bogactw kopal
nych; chodzi tu, mianowicie, o bardzo szczegółową sieć hydrograficz
ną i o nader licznie wskazane miasteczka, osady i wsi. To nagroma
dzenie szczegółów topograficznych uczyniłoby naszą mapę niedosta
tecznie przejrzystą. 

2) Z drugiej strony na podkładzie mapy geologicznej brako
wało szeregu miej scowoiści, posiadających pierwszorzędne znaczenie 
z punktu widzenia przemysłu górniczego; brak na niej również było 
i pewnej ilości linij kolejowych. 

Musieliśmy więc przystąpić do opracowania specjalinego pod
kładu topograficznego dla Mapy bogactw kopalnych. 

N a podkładzie tym wskazano główne rzeki, wszystkie ważniej
sze kolej.e żelazne, wszystkie miasta wojewódzkie i powiatowe oraz 
większe osiedla. W skazano również wszystkie punkty, które posia
dają pewną doniosłość z punktu widzenia bogactw kopallllych. Poza
tem podano granice województw i urzędów górniczych. 

Drugą kwestj ą, która powstała przy układaniu mapy bogactw 
kopalnych, byłio pytanie, czy ma ona obejmować także mineralne su
rowce budowlane. Stainęliśmy na tym punkcie widzenia, że aczkol
wiek surowce te należą, niewątpliwie, również do liczby naszych bo
gactw kopalnych, to jednak ekonomicznie stanowią samodzielną i od
rębną gałąź przemysłu. Zdecydowaliśmy więc nie umieszczać złóż 
tej kategorji na mapie, za wyjątkiem glilllek ogniotrwałych, będących 
raczej surowcem chemicznym. Surowce budowlane i drogowe w ści
ślej szem słowa tego znaczeniu będą z czasem opracowane osobno 
i oznaczone na specjalnej mapie. 

N a mapie bogactw kopalnych będą więc uwzględnione, przede
wszystkiem, surowce energetyczne, złoża rud żelaznych, kruszców 
cynku, ołowiu i miedzi, dalej złoża solne, fosforytowe i in. 
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Na mapie naszej zostały oznaczone ter,eny, zajęte przez te czy 
inne złoża, przyczem staraliśmy się wyróżnić, o ile się dało, tereny 
o różnym stopniu ich zbadania. 

Jak wiadomo, przy ocanie złóż i obliczaniu ich zasobności od
różniane bywają następujące 3 kategorje: 

1) Zasoby st wie rdzo n e obejmują te złoża czy też te czę
ści złóż, które są już eksploato~ane lub o tyle zbadane zapomocą 
robót górniczych i wiertniczych, że mogą stać się bezpośrednio przed
miotem eksploatacji. 

2) Zasoby p r a w d o p o d o b n e odnoszą się do złóż, pozna
nych już częściowo zapomocą otworów wiertniczych lub też innych 
wyrobisk; są one jednak za mało jeszcze zbadane, aby mo.żina było 
bezpośrednio przystąpić do ich eksploatacji, jakkolwiek warto,ść ich 
przemysłowa zdaje się nie ulegać wątpliwości. 

3) Zasoby m oż 1 i we tyczą się tych złóż, które nie są wcale 
lub w nieznacznej tylko mierne zbadane, 1a których zasiąg określa się 
jedynie na podstawie założeń natury geologicznej. Do tej więc kate
gorj i zaliczame bywają złoża, co do których nie możemy twierdzić 
z pewnością, czy posiadają one już obecnie WJ1rtość przemysłową, czy 
to ze względu na niewyjaśnioną ich głębokość lub nieznaną grubosć 
pokładów, czy też ze względu na jakość zawartego w nich minerału 
użytecznego. 

Zwykle zasoby pierwszych dwóch kategoryj podaW1me bywają 
w liczbach (tonnach), obliczonych na podstawie wierceń i badań bar
dziej szczegółowych. Co się zaś tyczy zasobów możliwych, to poda.ie 
się najczęściej tylko ogólnikowe ich określenie . Nieraz oznacza się 
przytem także przybliżony zasiąg danych złóż. 

N a tych zasadach były oparte obliczenia światowych zasobów 
_dwóch najważniejszych surowców mineralnych: rud żebznych i wę
gla. Obliczenia te, jak wiadomo, były dokonane przez dwa kolejne 
Międzynarodowe Kongresy Geologiczne: w Sztokholmie (r. 1910) 
i w Toronto (Kanada, rl 1913). 

Za~1d tych trzymaliśmy się także przy układaniu 1naszej mapy. 
Dla każdego występującego u nas minerału użytecznego starali

śmy się wyróżniać obszary o zasobach, dających się zaliczyć do jed
nej z trzech kategoryj, wyżej wyróżnionych. Od tej ogólnej ~1sady 
musieliśmy jednak w tej lub innej mierze odstępować w rozmaitych 
przypadkach. Musieliśmy bowiem brać pod uwagę swoiste właściwo
ści pewnych złóż, które wymagały indywidualnego traktowan•:1. przy 
ich oznaczaniu na mapie. 

O tern wszystkiem będzie mowa, gdy przejdziemy do zobrazo
wania stanu obecnych naszych wiadomości o bogactwach kopalnych 
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Polski; wtedy uwypukli się także i potrzeba stosowania tej czy innej 
metody oznaczamia złóż danego minerału użytecznego. 

Pomieszczone poniżej krótkie opisy wszystkich naszych surow
ców mineralnych (Zia wyjątkiem budowlanych) są ułożone według 
peWtnego wspólnego planu. 

Należy, przedewszystkiem, zaznaczyć, że są one zgrupowane 
z gospodarczego punktu widzenia, przy którym ma się na uwa
dze wartość użyteczną danego minerału. Zatrzymujemy się więc 
nlaprzód na grupie surowców energetycznych, przechodzimy następ
nie do surowców metalicznych, wreszcie zwracamy się do trzeciej 
grupy, do której włączamy surowce, niezbędne dla rolnictwa i wszyst
kie inne. 

W opisie, poświęconym każdemu z minerałów użytecznych, po
dajemy położenie geograficzne złóż, ich charakter, jakość danego mi
neiiału użytecznego, zasoby. Następnie podajemy w krótkości dane, 
tyczące się eksploatacji każdego minerału, t. j. statystykę wydobycia, 
stopień1 w jakim one zaspakajają potrzeby wewnętr2:1ne kraju, kwestję 
eksportu, wreszcie podajemy także metody ozntlczania każdego mine
rału użytecznego na mapie. 

I. Węgiel kamienny. 

Wszystkie nasze znane złoża węgla kamiennego znajdują się 
w Polskiem Zagłębiu Węglowem. 

Polskie Zagłębie Więglowe stanowi wschodnią część t. zw. Z.1-
głębia Polsko-śląskiego. Zachodnie obszary tego ostatniego należą do 
Niemiec i Czechosłowacji. Ogólna powierzchnia Polsko-śląskiego Za
głębia w granicach, z!ajętych przez utwory produktywne, wynosi 
5.400 km2

• Z tego należy: 

do Polski . 
" Niemiec 
,. Czechosłowacji . 

Polskie Zagłębie Węglowe dzieli 
składowe: 

1) Górny śląsk . 
2) $ląsk Cieszyński . 
3) Zagłębie Krakowskie 
4) Zagłębie Dąbrowskie 

3.880 k,m 2 

570 
950 

się na następujące 4 części 

. 2.180 k,m 2 

200 „ 
1.300 

200 
3.880 km 2 
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Podział ten ma znaczenie wyłącznie polityczno-administracyj
ne. Z punktu widzenia geologicznego wszystkie wymienione części 
sk~adowe Zagłębia stanowią jedną całość, 

Powierzchnia Zagłębia, wynosząca w granicach Polski 3.880 km2
, 

stanowi obszar, w którym obecność pokładów węglowych została fak
tycznie stwierdzona. Są to minimalne g11anice naszego karbonu pro
duktywnego. Nie można bowiem twierdzić, aby poza temi granicami 
nie występowały jeszcze utwory produktywne. Wykluczają t,ę możli
wość tylko granice zachodinia i północna naszego Z,:tgłębia, odpowia
dające częściowo granicom Państwa, częściowo zaś oparte o utwory, 
podściełające nasz karbon produktywny. Co do wschodniej granicy, 
to niektór.e przesłanki geologiczne wskazują na możliwość przedłuże
nia Zagłębia dalej na pd.-wschód od obecnie wykreślanych jego gra
nic. W południowej części Zagłębia utwory produktywne są przykry
te przez grubą serj ę t. zw. fliszu karpackiego, nasuniętego z południa 
na obszar Zagłębia. 

Żaden z miejscowych głębokich otworów wiertniczych nie 
stwierdził obecności skał podściełających nasz karbon produktywny. 
Wszystkie te wiercenia albo nie przebijały nadkładu, albo też wcho
dziły po przebiciu tego ostatniego w utwory produktywne. Wobec te
go przeprowadzamy południową granicę Zagłębia warunkowo nieco 
na południe od ostatnich w tym kierunku otworów, w których karbon 
produktywny został stwierdzony. 

Z praktycznego punktu widzenia dzielimy nasze pokł1ady w<t- Podział 
• , stratygra-

glowe na 3 duże grupy: 1) dolna - ma nazwę grupy brze z n e J; flczny. 

2) środkowej - nada j.emy nazwę grupy s i o d ł o w e j ; wreszcie 
3) najwyższą - nazywamy grupą łękową. 

W Zagłębiu Dąbrowskiem te same grupy mają nazwy miejsco
we: brzeżną nazywamy tu - pod red en owską; siodłową - re
den owską, wreszcie, łękowej odpowiada - n ad red en owska. 

Ogólna miąższość karbonu produktywnego, stwierdzonego robo
ami górniczemi, w Polskiem Zagłębiu zmniejsza się w kierunku z za

chodu na wschód. N a zachodzie naszego Zagłębia wynosi ona około 
4.500 m, na wschodzie sięga tylko 2. 700 m. 

Wskazane powyżej główne grupy pokładów dzielą się jeszcze 
na kilka grup drobniej szych. 

Krótką c~arakterystykę wszystkich tych pokładów ujmujemy 
w tablicy następującej. 
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Sumaryczna 
%-wy stosunek 

Ogólna 
miąższość po· Ilość pokła- sumarycznej 

. kładów węgla dów węgla, miąższo ś ci po-
miąższość nadających nadających kładów węgla , 

się do odbu- nadających się 

Grupy pokładów dowy 1) 
się do odbu- do odbudowy, 

dowy do ogó lnej miąż-
w metrach s zośc i grupy 

n, li n, na na 
za cho- 1 wscho- za ch o- wscho- zacho- , wscho - zacho- wsch o-
dzie dz ie dzie dzie dzfe dzie dz ie dzie 

Grupa łęk o wa: 
( nadredenowska) 

warstwy Chełmskie 118 118 1,4 1,4 1 1 1,2 1,2 

" 
Łazi~kie 675 675 28,6 28,6 14 14 4,2 4,2 

" 
Orzeskie . 1700 716 25,0 7,8 17 3 1,5 1,1 

li Rudzkie 585 255 38,0 4,3 20 3 6,5 1,7 
Grupa siodłowa 

(redenowska) 170 12 17,0 12,0 5 1 10,0 100,0 
Grupa brzeżna 

(podredenowska) 

I warstwy górne 750 16,0 14 2, 1 
dolne 470 905 11,4 8,0 I 8 8 2,4 0,9 

" 
Razem karbon produk-

3,1 i 
--

tywny . 4468 2681 137,4 62,1 79 
I 

30 2,3 

Tektonika Schemat tektoniki Zagłębia da się ująć, jak następuje: Mamy lu 
Zagłębia. , 

dwa główne kierunki sfałdowań: 1) kierunek południkowy z pewnem 
odchyleniem ku NEN-SWS i 2) kierunek równoleżnikowy z pewnem 
odchyleniem ku WNW-ESE. Widzimy więc, że oba te zasadnicze 
kierunki tektoniczne leżą względem siebie prawie pod kątem prostym. 

Fałdy pierwszego typu zaznaczają się najjaskrawiej w zachod
niej części Zagłębia, w obs.z1irze Rybnickim. Mamy tu, posuwając się 
z zachodu na wschód, następujące fałdy: 1). 

1) niecka Rybnicka (Jejkowicka); 
2) siodło Michałkowickie, ograniczające ze wschodu nieckę 

Rybnicką. Siodło to jest połączone z przechyleniem warstw ku wscho
dowi; 

3) łęk ChW11łowicki (na wschód od Rybnika); 
4) siodło Orłowsko-Boguszowickie, które podobnie jak Michał

kowickie, jest przechylone ku wschodowi. 

1
) Za pokłady, nadające się do odbudowy, uważa się w grupach łękowej 

i siodłowej te, które posiadają miąższość ponad 1 m, w grupie zaś brzeżnej - te, 
których grubość sięga ponad 0,50 m. 

1
) Wszędzie poniżej będziemy nazywać fałdy antyklinalne - siodłami, fał-

dy zaś synklinalne - nieckami. . 
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Na wschód ,od obszaru Rybnickiego sfałdowania o kierunku po
łudnikowym odgrywają rolę podrzędną. Główne zaś fałdy mają bieg 
zbliżony do równoleżnikowego . 

Wśród tych ostatnich wydziehmy fałdy następujące, zaczynri
jąc od północy: 

1) dwie drobne niecki i dwa siodła w północnej części Zagłębia 

Dąbrowskiego {na obszarze: Strzyżowice-Grodziec); 
2) duża niecka Bytomska, ciągnąca się w kierunku równoleżni

kowym przez całe prawie Zagłębie. 
3) główne siodło Zagłębia, biegnące przez Królewską Hutę, So

snowiec do okolic Maczek, w południowo-wschodniej części Zagłębia. 
Dąbrowskiego; 

4) dalej ku południowi mamy dużą środkową nieckę Polskiego 
Zagłębia. Zachodni brzeg tej niecki jest zakreślony przez sfałdow 1-

nia kierunku południkowego; dalej ku wschodowi ma już ta niecka 
charakter synkliny równoleżnikowej. Wybitnie zaznaczoną linją tek
toniczną o kierunku równoleżnikowym, przechodzącą nieco n11 połu
dnie od Orzesza, dzieli się ta niecka na dwie części: północną, gdzie 
karboin występuje na powierzchni, i południową, w której karbon spo
czywa pod kilkusetmetrową pokrywą trzeciorzędu. 

W Zagłębiu Krakowskiem dalszy ciąg środkowej niecki stanowi 
t. zw. Zagłębie Chrzanowskie, które jeszcze dalej ku wschodowi prze
chodzi w t. zw. Krzeszowicki rów tektoniczny. 

W okolicy Trzebini od Zagłębia Chrzanowskiego odchyla się 

ku północnemu zachodowi niecka Szczakowej. 
Budowa tektoniczna skrajnie południowej części inaszego Zagłę

bia, obejmującej Śląsk Cieszyński, południową część śląska Górne~o 
i południową część Zagłębia Krakowskiego, nie jest dostateczme 
wyjaśniona ze względu na bardzo znaczną 1naogół grubość nad
kładu. Wobec tego na całym tym dużym obszruze istnieją tylko dwie 
kopalnie. O ile można sądzić z danych, dostarczonych przez otwory 
wiertnicze, mamy tu do czynienia również ze sfałdowaniami typu rów
noleżnikowego. 

W tym krótkim szkicu niepodobna zatrzymy\$ć się dłużej nad 
ogólnemi zagadnieniami geologicznemi, związanemi z budową nasz~
go Zagłębia. Natomiast podkreślę pewne kwestje natury geologiczne j, 
m j ące bezpośrednie znaczenie pnaktyczn.e, wiążą się one bowiem 
z warunkami eksploatacji naszych złóż węglowych. 

1) Pierwszym tego rodzaju czynnikiem geologicznym jest miąż- Oeologlcz-
. l' . na ocena 

szo-ść pokładów węgla . Odgrywa ona znaczną rolę i un1emoż 1w1a złót wę-
. , . . kt , , glowych. 

rentowność eksploatacji pomżeJ pewnego mmzmum, ore znow za-
leży od szeregu innych warunków, jak upad warstw, głębokość odbu-
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dowy, jakość węgla, wysokość cen i t. d. U nas przyjmuje się zwy
kle za takie minimum 0,5 - 1,0 m. Pokłady cieńsze od 0,5 m bywają 
eksploatowane tylko wyjątkowo. T rzeb1 jednak zaznaczyć, że w Bei
gj i naprzykład za takie minimum przyjmuje się 0,25 m. 

W miarę wzrastania grubości pokładu warunki eksploatacji sb
ją się lepsze, lecz do pewnych tylko granic, po których przekroczeniu 
grubość pokładu staje się poniekąd niedogodnością, komplikuje bo
wiem odbudowę, wymagającą wówczas koniecznego stosowimia pod
sadzki i t. d. Za najdogodniejszą należy przyjąć grubość pokładów 
2-6m. 

Pod tym względem Zagłębie nasze wyróżnia się dodatnio od in
nych obszarów węglowych. Cala prawie nasza grupa siodłowa, stano
wiąca najpoważniejszy objekt górniczy, ma pokłady grubości ponad 
2 - 3 m. Przytem na zachodzie, mniej więcej do południka Sosnow
ca, miąższość poszczególnych pokładów nie przewyższa 8 m. Dopiero 
c:Jialej na wschód pokłady grupy siodłowej łączą się w dwa, a na,stęp

nie w jeden gruby pokład, o miąższości 12 - 14 m (a niekiedy nawet 
większej). 

W grupie Rudzkiej, odgrywającej u nas również poważną rolę, 
mamy także kilka pokładów miąższości 3 - 5 m. Pokłady grupy 
Orzeskiej, Chełmskiej, całej grupy brzeżnej oraz znacznej części Ła
ziskiej są cieńsze od 2 m. 

Z sumarycznej miąższości pokładów węgla w zachodniej części 
Zagłębia, która, jak widzimy z przytoczonej powyżej tablicy, W)11110Si 
około 137 m, mniej więcej 40 % przypada Ilia pokłady o miążswści 
2 - 8 m. Pod tym względem Zagłębie nasze przedstawia się korzy
stnie w porównaniu z innemi większemi zagłębiami Europy (W estfa-
1 ja, Francja północna, Donieckie), gdzie pokbady są naogół cieńsze od 
2 m. W A,nglji również pokłady ponad 2 m są spotykane stosunkowo 
rzadko. 

2) Drugim czynnikiem, który wpływa na warunki eksploatacji, 
jest stosunek procentowy miąższości sumarycznej pok~adów węgla, 
nadających się do odbudowy, do ogólnej miąższości karbonu. Im 
wyższy jest ten stosunek, innemi słowy, im mniej sza jest miąższość 
skał płonnych, dzielących poszczególne pokłady węgla, tern dogod
niejsze są warunki odbudowy, gdyż tern łatwiej jest skoncentrować 
roboty górnicze i uniknąć długich przeczinic w tych skałach płonnych. 

Pod tym względem w naszem Z!agłębiu istnieją znów warunki 
pomyślne. 

W grupach siodłowej i rudzkiej, w których na zachodzie mamy 
40 % ogólnej miąższości pokładów węgla, nadających się do odbudo
wy, na 755 m wypada 55 m węgla, co wynosi 7,3 % . Na wscho·dzie 
odpowiedniia. liczba stanowi 6 % . 
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W północnej Francji stosunek ten tylko wyjątkowo, w pewnych 

grupach pokładów w Pas de Calais, wynosi 5 % . . . . . 
W Westfalji (Ruhr) z liczby 4-ch grup, na które dzielą się mteJ-

scow.e pokłady., tylko w jednej, i to tylko w pewnej części Zagłębia, 
stosunek ten przewyższa 5 % . . 

Jak z tego widzimy, nasze Zagłębie posiada najdogodniejsze 
warunki zarówno z punktu widzenia miąższości pokładów, jak z pun
ktu widzenia ich skoncentrowania w dwóch sąsiednich grupach: sio-

dłowej i rudzkiej. 
Grupy te stanowią podstawę obecnej eksploatacji. Dają one 

około '75 % całkowitej produkcji węgla. 
3) Trzecim poważnym czynnikiem natury geologicznej, decydu-

jącym nieraz o możliwości eksploatacji, jest grubość nadkładu, t. i· 
tej serji warstw, które trzeba przebić, )3.by dotrzeć do głębiej leżącego 
karbonu produktywnego. 

Z tego punktu widzenia należy, ogól.nie biorąc, podzielić nasze 

Zagłębie na dwie cz,ęści. 
1) Część północna, gdzie karbon produktywny występuje bez-

pośrednio na powierz,chni albo też jest przykryty przez utwo.ry pr~e
ważnie triasowe, których grubość I11aogół nie przekracza tu kilkudzie
sięciu metrów, IIlie stanowi więc poważniejszej przeszkody w eksploa
tacji górniczej. Południową granicę tego obszaru stanowi linja, prze
chodząca nieco na południe od Orzesza-Starego Bierunh i dalej zaś 
ciągnie się ona lewym brzegiem doliny Wisły aż do wschodnich gra· 

nic Zagłębia. 
2) Na południe od tej linji leży obszar południowy Zagłębia , 

gdzie mamy do czynienir:t z zapadliskiem karbonu. Zapadlisko to było 
widocznie rezultatem czynników tektonicznych w epoce, poprzedza
jącej mioceńską, a osady mioceńskie wypełniły je grubą f ok~ywą. N a 
całym obszarze tylko w paru punktach karbon ukazuje się ~a po
wierzchni (okolice Rybnika). Miążs:wść nadkładu w pozostałej czę
ści obszaru jest niejednostaj1na, naogół jednak rzadko gdzi.e ~yw~ 
mniejsza od 100 - 200 m, sięga zaś w wielu punktach 800 i więceJ 

metrów. 
Ujemny wpływ grubości nadkładu w obszarze południowym na 

j e~o rozwój przemysłowo-górniczy podkreśla się jaskrawo przez f_akt, 
że, zajmując powierzchnię, wynoszącą 54 % całego obszaru Polskiego 
Zagłębia, daje on obecnie tylko 12 % wydobytego węgla, z cz:go _11 % 
przypada na Zagłębie Rybnickie, obejmujące w znaczne) mierze 
wspomniany obszar występowt1nia karbonu na powierzchni. 

Nad kwestją wpływu wszystkich tych czynników natury geolo
gicznej na wartość ekonomiczną poszczególnych części naszego Za

głębia zatrzymam się nieco poniżej. 
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PJ;~~~~h 4) Czwartym poważnym czynnikiem 1· est 1· a kość wę ń 1 .s :l. 
;:,~~'~Y~~~ ~famy u nas przeważnie węgle gazowe i gazowo-płomienine, zawiera-

Jące dużą ilość części lotnych. Węgli tłustych, a szczególnie dających 
~oks met~lurgi~zny, ;1>osiadtamy stosunkowo niedużo. Węgli chudych 
i ant.racytow me posi.adamy wcale. Wspomniane trzy główne typy 
wę~h naszego Zagłębia: gazowo-płomienne, gazowe i tłuste, nie są 
ZWlązane z r,akiemikolwiek specj alnemi grupami pokładów lecz wy
stępowanie ich jest uzależnione, jak się zdaje, przeważnie ~d czynn.i
ków natury tektonicznej. 

W tych częściach naszego Zagłębia, które nie uległy mocniejsze
mu sfałdowaniu i zachowały wobec tego większą procentową zawar
tość części lotnych, mamy węgle gazowo-płomienne, a częściowo i ga
z~we.. Tereny te znajdują się na wschodzie i na obszarze środkowej 
meckt. We wschodniej części głównego siodła - na wschód od Kró
lewskiej Huty, gdzie warstwy są sfałdowane, lecz jeszcze niezbyt mo
cno, mamy węgle gazowe, zbliżające się coraz bardziej do typu węgli 
tłustych . Wreszcie, na zachodzie, na obszarze intensywnych fałdowaii 
o. kierunku południkowym ( obszar Rybnicki), a szczegól1nie t1m, gdzie 
się ~rzyż~j ~ oba kierunki fałdowań (południkowy i równoleżnikowy}, 
a mianowicie na zachód od Królewskiej Huty w stronę Zabrza, - wę
gle należą już do typu tłustych i częściowo do koksujących się. Nie
s~ety, ko~aln_ie z najlepszym koksującym się węglem należą przeważ-
111ie do _Niemiec. W Polsce zaś, w której t. zw. koksujące się węgle 
stano~1ą 6 % - 7 % całej produkcji, koks w znacmej części jest nie
wysokiego gatunku. Główną jego cechą ujemną, szczególnie z punktu 
widz~~ia wy.~~ga~, stawianych przez wielkie piece, jest słaba wytrzy
m11łosc na c1sn1eme. 

Pod względem wartości opałowej węgle polskie wykazują dość 
maczne różnice. I tu zdaje się zauważyć wpływ sfałdowań pokładów 
na uszlachetnienie węgla w sensie zwiększenia jego wirtości kalory
~znej. . ~amy jednak. pewne wskazówki, że odgrywa przytem rolę 
1 połoz.ente stratygraficzne pokładów węgla. Scharakteryzowiinie ilo
~c~owe wa~to.ści opałowej węgli z pewnych grup i poszczególnych czę
sci Zag.łęb1a Jest _rzeczą dość trudną, albowiem w istniejącym materja
le ani1htycznym Jest szereg braków, utrudniających zestawienie; prz~
dewszystkiem niejednolitość metod laboratoryjnych oraz różne spo
soby pobieranie prób do badań chemicznych. 

~ ęgiel grupy siodłowej posiada w zachodniej części Zagłębia 
wartosc 7 .200 - 7.600 kal. 1

). W kierunku ws,chodnim stopniowo war-

1
) Wszędzie są przytoczone cyfry t. zw. dolneL czyli rzeczywistej wartości 

opałowej. 
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tość cieplna zm.niej sza się i we wschodniej części Zagłębia spada do 
6.000 - 6.200 kal. 

Węgle grupy brzeżnej wykazują stosunkowo małe różnice: oko-
ło 6. 700 kal na zachodzie i około 6.200 kal na wschodzie. 

Największa rozpiętość liczb wartości cieplnej daje się zauwa
żyć w pokładach węgli łękowych, które na zachodzie w g~upie, rudz
kiej osiągają wartość cieplną przeszło 7.000 kal, w Zagłębm zas Kr~
kowskiem, w grupach Orzeskiej i Łaziskiej, przeciętnie - okor0 
s.200 kal. . 

Pod względem jakości węgla Zagłębie 1nasze, jako całość, ust~
puje nieco głównym Zagłębiom Europy Zachodniej. Stron~ dodatnią 
tych ostatnich, w porównaniu z naszem, stanowi głównie większa ro~
maitość gatunków węgla; na równi z 1naszemi typami węgli występuJą 
tam jeszcze węgle chude, a częściowo - antracyty. Wartość kalory
czna, zwłaszcza tych ostatnich gatunków, jest nieco wyższa i sięga 
przeszło 8.000 kal. Duże znac~enie prz.emysłowe ma oczywiście 
i obecność w tych zagłębiach węgli, dających dobry koks dla celów 
metalurgicznych. 

Przechodzimy teraz do kwestj i bardzo ważnej pod względem 
ekonomicznym, a mianowicie do obliczeni1a zasobów naszego Zagłębia. 

.rzeczy- prawdo-
możliwe Razem 

Zasoby w miljonach tonn wis te 1>0dobne % 
a b c a + b+c 

Część Górnośląska 

Grupa łękowa . 
4.703 34.918 39.621 

Grupa siodłowa 
-

Grupa brzeżna 585 4 675 - 5 260 

razem . 5.288 39.593 - 44.881 72,6 

Zagłębie Dąbrowskie 

Grupa łękowa . 130 120 - 250 

Grupa siodłowa 210 500 190 900 

Grupa brzeżna 160 280 610 1.050 

razem 500 900 800 2.200 3,6 

Zagłębie Krakowskie 8 200 6.000 14.200 23,0 

Część Cieszyńska -

I 

- 500 500 0,8 

Całe Zagłębie Polskie 5.788 40.493 7.300 61.781 100,0 

+ 8.200 

Zasoby. 
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W umieszczom~j powyżej tablicy zasobów bierzemy pod uwagę 
tylko pokłady, mające już obecnie znaczenie praktyczne, a mianowi
cie leżące do głębokości 1.000 m i posiadające miąższość ponad 0,5 m 
w grupie brzeżnej i poniad 1.0 m w grupie siodłowej i łękowej. 

W tablicy tej wyróżniamy, jak to ogólnie przyjęto, zasoby na
stępujących trzech kategoryj: zasoby stwierdzone, prawdopodobne 
i możliwe. 

Polska zajmuje zatem - pod względem zasobów węgla kamien
nego - trzecie miejsce w Europie, po Anglji i Niemcach. 

Produkcja. Produkcja węgla w ciągu ostatnich lat przedstawia się w sposób 
następujący: 

Rok i Obszar śląski Obszar Dąbr. Obszar Krak. Ra ze m 
t 1913= 100 t 1913=100 t 1913= 100 t I 1913= 100 

1913 32.182.109 100 6.819.209 100 1.970 790 100 40.972108 100 
1923 26.630.153 82,75 7.418 575 108,79 2.049 269 103,98 36.097.997 88,10 
1924 23.871.412 74,18 6.585 097 96,57 1.823.973 92,55 32 280.482 78,79 
1925 21 660.160 67,30 5.728 842 84,01 1.692.325 85,87 29.081.327 70,98 
1926 26.165.148 81,30 7.225.945 105,96 2.356.255 119,56 35.747.343 87,25 
1927 27.999.647 87,00 7.644 223 112,10 2.440.216 123,82 38.084.086 92,95 
1928 30.447.875 94,61 7.635.128 111.97 2.533 381 128,55 40.616.384 99,13 
1929 34.443 723 107,03 8.947.852 131.22 2 844.462 145,33 46.236.037 112,85 
1930 28.385 590 88.23 6.923 .424 101.53 2.196.635 111.46 37.505.649 91.54 

Widzimy więc, że w r. 1929 wydobyły węgiel przekroczył 100 % 
przedwojennej jego produkcji na ziemiach dzisiejszej Polski. 

Liczby za r. 1930 wykazują znaczny spadek produkcji w zwią
zku z ogólnym kryzysem. 

Co do poszczególnych gatunków węgla kamiennego, to statysty
ka nic mm nie mówi o jego ilościach wydobytych. O ilości wydoby
tego węgla koksowniczego i zużycia jego w koksowniach możemy są
dzić tylko według produkcji koksu, która przedstawia się w sposób 
następujący: 

Lata: 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

Ilość tonn koksu 
otrzymanego w koksowniach: 

1.376.204 
949.758 
963.964 

1.113.380 
1.402.008 
1.667.906 
1.858.052 
1.581 .974 
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z zestawienia tej tablicy z poprzednią możemy wnioskować, ż: 
węgiel koksowniczy, użyty w koksowniach, wynosi około 7 % całeJ 
n·aszej produkcji. . 

Węgiel nasz jest, jak wiemy, poważnym obJektem eksportowym. 
Ilustruje to następująca tablica: 

Lata: 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

Eksport w tonnach 

12.560.225 
11.532.225 
8.260.067 

14.706.844 
11.578.679 
13.406.765 
14.370.846 
12.810.806 

% całego węgla 
wydobytego 

34,9% 
35,7% 
28,4% 
41,2% 
30,5% 
33,0% 
31,8% 
34,2% 

Do r. 1925 około 60 % naszego eksportu szło do Niemiec.. Po
wybuchu wojny celnej w r. 1925 eksport do Niemiec przerwał .się~ co 
odbiło się w znacznym stopniu na całości naszego wywozuj widzimy 
duży spadek liczby absolutnej, jak równie~ i proc.ent~w~go stosunku 
eksportu do wydobycia. W płynęło to rów~ueż, w hc.~bie mtnych przy
czyn, i na spadek naszej ogólnej węgloweJ. produkcJ i ~ tYJl:1 roku. ... 

Od tego roku rozpoczynają się energiczne poszukiwama now:l:h 
rynków zbytu dla węgla polskiego. Zwr~cono przedewszystk1em 
uwagę Ilia rycld północne. W r. 1923 na rynki te szło tylko 0,53 % na
szego eksportu, w r. 2'Jaś 1928 pochłaniają już one 46,15 % całego 

wywozu. . ·1 · d -
Umieszczona powyżej tablica eksportu wskazuJe po si ne1_ e 

presji r. 1925 raptowne podniesienie się eksportu w r. 192?· Głowną 
przyczyną tego był strajk węglowy w .Ainglji, który dopomogł do zd~ 
bycia wspomnianych rynków północnych i spowodował nawet wyw,.,z 
do samej Anglji, sięgający 20,30 % całego naszego eksportu: . 

Po zakończeniu strajku Anglja oczywiście odpada z h~zb.y im

porterów polskiego węgla, lecz inne rynki półno~n.e pozostaJą i Pol= 
ska nawet zwiększa tam swój wywóz. W rezultacie nasz ek.sport w_ta 
ca naogół do norm z lat, poprzedzającyc~ wojnę celną .z. Niemcami. 

Pod względem produkcji Polska zaJmUJe 4-te ~ieJS~ w Eur:;
pe, po Anglji, Niemczech i Francji. Zazna~~a~~ tu, z~ daJe ona 7 /o 

produkcji europejskiej i około 3 % produkcJt swiatowe_J· . 
Wielkim brakiem naszego Zagłębia Węglowego Jest Jego poło

żenie g~ograficzne na samej granicy państwa i zdała od dró~ wod
nych. Zmusza to, pomimo znacznych zasobów nasz_e~o Z~głębia, do 
prac, mających na celu znalezienie drugiego Zagłębia w srodku kra
j u. Możliwość tego wypływa z pewnych przesłanek natury teoretycz-
no-geologicznej. 
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Oznacze- Przechodzimy teraz do kwestji oznaczeń złóż węńla na nasze1' 
nie na , 6 
mapie map1.e bog,actw kopalnych. 

bogactw N .1 . . k l' 
kopalnych a ogo neJ map1-e w s a 1 1 : 750.000 okazał.o się możliwem tyl-
t1;:.~~-ko ogólnikowe wy2maczenie zasiągu złóż, należących do kategorji 

stwierdzonych i prawdopodobnych. Obszar naszego Zagłębia jest 
o tyle zbadany, że w każdym j eg,o punkcie choć część zasobów można 
zaliczyć conajm:r;iiej do kategorji prawdopodobnych. Wskaz.me na 
załączonej powyżej tablicy liczby zasobów możliwych odnoszą się do 
głębszych, 1niezbadanych przez otwory wiertnicze poziomów w pew
nych częściach Zagłębia. W ten sposób udało mi się uniknąć 
na mapie oznaczenia obszarów z zasobami możliwemi. Ogólny zasiąg 
złóż obejmuje obszar, w którym węgiel został odkryty w ten czy in
ny sposób, lecz gdzie w każdym razie nie leży on głębiej nad 1.000 m. 

Co do naszego ewentualnego drugiego Zagłębia węglowego , 
o czem była mowa wyżej, to sprawa ta ma jeszcze nara zie charakter 
o tyle te01retyczny, że nie możemy wskazać j aki.egobądź obszaru, któ
ryby odpowiadał -określeniu nawet złóż , , możliwych". 

Oznacze- W 'ątk . . k • Z ł b' nie na YJ •owo wazne znaczeme e onom1czne naszego ag ę ia 

specJalneJ Węglowego oraz niemożliwość oznaczenia w skali 1 : 750.000 jakich-
mapie b d , , ł . t h • 

Zagłębia ą z szczego ow, yczącyc się rozmieszczenia złóż węglowych, skło-
w skali 'ł • d , dl 

t: 2so.ooo. m Y mme o opr,:icowama a Zagłębia specjalnej mapy w skali 
1 : 250.000. 

N a mapie tej starałem się uwypuklić wartość przemysłową po-
szczególnych części Zagłębia w ten sposób, że wydzieliłem w niem ob
szary o różinej sumarycznej miąższości pokładów węgla, nadających 
się do odbudowy, licząc do głębokości 1.000 m. Były przytem brane 
pod . uwagę, przy obliczaniu zasobów w grupach siodłowej i łękowej, 
pokłady o grubości do 1 m, w grupie zaś brzeżnej - do 0,5 m. 

Obliczenia swoje oparłem na całym materj ale faktycznym, któ
ry dostarczają kopalnie i otwory wiertnicze, tam zaś, gdzie bnk było 
tych danych, opierałem się na przesłankach natury geologicznej. 
W ten sposób w otrzymainych liczbach sumarycznej grubości pokł.::1.
dów w różnych częściach Zagłębia mogą się mieścić w większym lub 
mniejszym procentowym stosunku liczby o charakterze stwierdzonym, 
prawdopodobnym lub możliwym. Wprowadzenie jednak na mapie 
jakiejbądź khsyfikacji z tego punktu widzenia okazało się niemożli
wem. 

_Jak widzimy z tablicy objaśnień, załączo1nej do mapy, zostały 
wydzielone zapomocą skali barw, od najmocniejszych do najsłabszych, 
obszary o sumarycznej miąższości pokładów: 1) 50-60 m, 2) 40-50 
m, 3) 30-40 m, 4) 20-30 m, 5) 10-20 m, 6) poniżej 10 m, wreszcie 
wydzielono osobno obszary, na których stwierdzono obecność karbo-
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nu produktywnego na głębokości powyżej 1.000 m, lecz nie spotkano 
do tej głębokości pokładów, 1nadających się do odbudowy. 

Osobno są wskazane obszary, w których grubość nadkładu prze
wyższ.a 500 m, co czyni wartość praktyczną tych terenów, w obecnyd1 
przynajmniej warunkach, nieco problematyczną. 

Rzućmy teraz okiem na tę charakterystykę Zagłębia, którą da i~ 
nam mapa. 

Widzimy przedewszystkiem, że wszystkie częsc1 peryferyczne 
Zagłębia są oznaczone kolorami, wskazującemi, że mamy tam suma
ryczną grubość pokładów węgla mniejszą od 10 m. Są to na zacho
dzie, północy i wschodzie obszary, w których występują wyłąc~nie 
pokłady grupy brzeżnej; w niecce Rybnickiej (na SW od Rybmka) 
mamy miąższość 10-20 .m, a częściowo - 20-30 m ze względu na 
obecność tu stosunkowo bogatych pokładów grupy brzeżnej, w części 
zaś obsz-::1.ru koło Jejkowic i - siodłowych. Na południowych kra11-
cach Zagłębia, gdzie wiek napotkanych pokładów nie j.est dokładnie 
oznaczony, jasne barwy, sygnalizujące miąższość poniżej 10 m lub 
też zupełny brak pokładów o zmaczeniu przemysłowem, tłumaczą się 
przedewszystkiem bardzo znaczną grubością nadkładu. 

W północno-zachodniej części Zagłębia rzucają się w oczy sku
pienia barw ciemniejszych, wskazujących wzbogacenie obsz.1ru. Jest 
to południowe skrzydło głównego siodła, gdzie do głębokości 1.000 m 
mamy obie nasz.e najbogatsze grupy: sio:dłową i rudzką. Osłabienie ko
lorów ku południowi wykazuje, że siodłowa grupa znika pod pozio
mem 1.000 m i możemy tu liczyć tylko na warstwy rudzkie i orzeskie, 
dalej zaś ku południowi - tylko na te ostatnie. Ku północy suma
ryczna miąższość zmniejsza się wskutek tego, że tu bliżej osi siodh 
brak jest grupy rudzkiej i do 1.000 m możemy liczyć tylko na pokłady 
siodłowe i górną część brzeżnych. Jasne plamki w okolicach Królew
skiej Huty, Katowic i Sosnowca sygnalizują nam obecność najwyż
szych wyniesień siodła głównego, gdzie są zmyte pokłady siodłowe, 
tak, iż możemy tu brać w rachubę tylko słabo wyrażone pokłady 
grupy brzeżnej. 

N a północnem skrzydle siodła głównego, na pół1noc od Królew-
skieJ Huty i Katowic, kolory są jaśniejsze, niż w skrzydle południo
wem wskutek tego, że mamy tu do czynienia tylko z grupą siodłową 
i dolną częścią grupy rudzkiej, górna zaś część tej ostatniej jest 

ścięta przez pokrywę triasu. 
śledząc kolory na południowem skrzydle siodła głóW1nego , wi · 

dzimy stopniowe zmniejszanie się ich intensywności z zachodu (Biel
szowice) na wschód (Mysłowice). Jest to wynikiem zaznaczonego po
wyżej (ob. tablica str. 6) zubożenia grupy siodłowej i rudzkiej w tym 

właśnie kierunku. · 
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W środkowej częsc1 mapy jest oznaczony duży obszar z sum1-
ryczną grubością pokładów 10-20 m. Jest tot. zw. środkowa niecka 
Polskiego Zagłębia, gdzie pod nadkładem o miąższości około 200 m 
możemy liczyć przeważnie na pokłady grupy orzeskiej. 

Na zachodzie mapy widzimy ściemnianie się kolorów. O obszarze 
skrajnie zachodnim (na SW od Rybnik.a) była już mowa powyżej. Na
stępne ku wschodowi duże zgęszczenie formy elipsoidalnej obejmuje 
t. zw. nieckę Chwałowicką, gdzie do głęb. 1.000 m występuje bogato 
rozwinięta grupa rudzka, a w znacznej części obszaru i - siodłown. 
Jaśniej sza smuga dokoła tej elipsy, oznaczająca m1ązszosc węgla 
mniejszą od 10 m, wskazuje, że mamy tam do czynienia z podściełają
cemi nieckę pokładami grupy brzeżnej. Dalszy ciąg tego jasnego pa
sma, które widzimy na obszarze Przegędzy-Zawady i dalej ku półno
cy, obejmuje obszar o grubym nadkładzie, karbon zaś do 1.000 m wy
stępuje wyłącznie w postaci ubogiej grupy orzeskiej. Dalej ku połu
dniowi zaznacza się ciemniejszem zab,arwieniem. siodło Mszana-J::t
st.rząb. 

Posuwając się od środkowej !Iliecki ku wschodowi, zwracamy 
uwagę na duże zgęszczenie kolorów w okolicy Brzeszcz i Jawiszowic; 
są tu bogato rozwinięte pokłady, których wiek nie jest ostatecznie wy
jaśniony; w przeważnej swej części należą one, jak się zdaje, do gru
py rudzkiej; w obie strony wzdłuż biegu tych pokładów, ku zachodo
wi, a szczególnie ku wschodowi, daje się zauważyć zubożenie tych sa
mych seryj pokładów i dlatego obszar ten ma 1na mapie kszt.ałt wy
spy, otoczonej przez zabarwienie jaśniejsz.e, Dalej ku wschodowi wi
dzimy niedużą ciemną plamę na obszarze Spytkowic, gdzie mamy znów 
wyjątkowo bog.ato rozwiniętą grupę rudzką, a częściowo, jak się zda
je, i - siodłową. W północno-wschodniej części mapy wyróżnia się 
ciemnem zabarwieniem północno-zachodnia część niecki Trzebinia
Szczakowa, gdzie występują bogato rozwinięte pokłady doino-łaziskie 
i górno-orzeskie (grupa Jaworzna i Sierszy). 

J.asne wąskie pasmo, odchodzące od Maczek w kierunku połud
niowo-zachodnim, wykazuje zubożenie karbonu, spowodowane przy
puszczalnie zaburzeniami natury tektonicznej, 

Co do obszarów, w których grubość nadkładu przewyższa 500 m, 
to, prócz znacznego pasma w połu~niowej części Zagłębia, mamy j e8z
cze jeden taki teren, a mianowicie wewnątrz obszaru węglowego na 
południowy . zachód od Orzesza. 

Jeśli rzucimy teraz okiem na położenie kopalń w naszem Zagłę
biu, to zauważymy, że są one rozmieszczone bardzo nierównomiernie. 
Olbrzymia ich większość znajduje się, mianowicie, w stosunkowo wą· 
skiem pasmie, wyciągniętem w kierunku WNW-ESE wzdłuż całego 
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prawie · Zagłębia. Rozmieszczenie to tłumaczy się względami natury 
geologicznej: jest to obszar, gdzie najbogatsze grupy Z~:igłębia, siodło
wa i rudzka, znajdują się najbliżej powi.erzchni, występując w obu 
skrzydłach Głównego Siodła, w zagłębiu zaś Dąbrowskiem, i północ
nem skrzydle t. zw. niecki Bytomskiej. Poza temi głównemi skupie
niami kopalń m:łmy tylko trzy pomniejsze, mianowicie, obszar Rybni
cki, obszar L'łziski i wreszcie - Jaworznicko-Sierszański. Prócz tego 
mamy jeszcze parę kopalń odosobnionych. 

Wspomniany główny obszar eksploatacyjny daje obecnie około 
75 % c::tłej produkcji. Jak widzimy, w obszarze tym kopalnie leżą, 
przedewszystkiem, nie na najbogatszych w węgiel obszarach, lecz nie
co na północ, na jaśiniej zabarwionych terenach. Tłumaczy się to kon
centrowaniem się obecnego wydobycia węgla w grupie siodłowej, tam 
mianowicie, gdzie ona leży bliżej powierzchni. Najbogatsze zaś 
w węgiel obszary, jak już wspominał.em, są te, w których występu~e 
cała grupa rudzka, a siodłowa leży wobec tego na głębokościach wię
kszych od 500 m. Rozrzucone już rzadziej na tych najbogatszych 
obszarach kopalnie eksploatują dotychczas przeważnie pokhdy rudz
kie i dopiero w ostatnich latach dążą do pogłębienia robót, tak, aby 
jednocześnie eksploatować pokłady rudzkie i siodłowe. Przykładem 
takiej kopalni jest kopalnia „Wujek". Jest to niewątpliwie typ, któ
ry z biegiem czasu będzie odgrywać coraz większą rolę w śląskiej czę
ści naszego Zagłębia. Naturalnym więc kierunkiem ekspansji górni
czej będzie na śląsku przedewszystkiem obszar na południe od lin j i 
Knurów - Bielszowice - Brynów (na południe od Katowic) . . 

Il. Węgiel brunatny. 

Nasze złoża węgla brunatnego dają się podzielić, z g,eologiczn~.!- Podział 

k 'd · d • 1) 1 , k , stratygra-go pun tu w1 zema, na wte grupy: węg e wie u mezozoicznego nczny. 

czyli ściślej mówiąc, występujące na gralllicy między utworami juraj-
skiemi, a triasowemi, i 2) węgle trzeciorzędowe, związane z osad1mi 
wie u mioceńskiego. 

Podział ten posiada znaczenie nietylko teoretyczne, lecz równh!ż 
i praktyczn,e ze względu na różnicę w jakości węgli obu tych grup. 
Mianowicie, złoża mezozoiczne należą, naogół, do Lepszych gatunkó·N 
węgla, niż złoża trzeciorzędowe. 

Złoża węgla me z o z o i cz n ego występują u nas w dwóch ob
szarach: 1) w okolicach Zawiercia i 2) w okolicach Shrachowic 
i Ostrowca. 

2 



-Obszar 
Zawler
~lańskl. 

Obszar 
Święto
krzyski. 
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Złoża na obszarze Zawiercia należą do serji utworów, których 
dokładny wiek geologiczny nie jest dostatecznie wyjaśniony; przed
tem zalicza1no je od kajpru, obecnie zaś - do liasu lub dolnego dog
geru (najniższa jura). 

W serji tej mamy właściwie tylko jeden pokład, nadający się do 
eksploatacji. Pokład ten posiada grubość od kilku centymetrów do 
2-ch metrów, jest jednak na-ogół dość stały i najczęściej miąższość je
go waha się w granicach od 0,6 do 1,2 m. W rzadkich tylko przypad
kach pokład ten wyklinowuje się zupełnie; niekiedy trafiają się w nim 
wtrącenh łupku. Zwykle nad tym głównym pokładem leżą jeszccze 
2 - 3 cienkie warstewki węgla grubości 0,06 - 0,30 m; czasem napo-
tykają się takie warstewki i pod pokładem głównym. 

Złoża węgla brunatnego ciągną się tu w postaci dwóch szerokich 
pasm o kierunku NW-SE. Pasma te należą do dwóch przeciwległych 
skrzydeł antykliny, wyciągniętej w tym samym kierunku NW-SE; 
wzdłuż osi antykliny występują utwory kajprowe, podściełające serję 
węglonośną. 

Pasmo północne zaczyna się na południowym wschodzie w oko
licach Ogrodzieńca; stąd ciąg.nie się ono w pobliżu Zawiercia, gdzie 
są skoncentrowane główne znane i eksploatowane złoża węgla bru
natnego; następnie obecność węgla brunatnego została stwierdzona 
nieco na północ od Woźnik. O obecności węgla w terenach, leżących 
jeszcze dalej ku NW, w kierunku biegu pasma, t. j. w okolicach Herb, 
nie mamy żadnych danych; wiemy jednak, ż-e występują tam te same 
utwory liasowe i doino-jurajskie. 

Pasmo południowe zaczyna się na wschodzie, w okolicach Roda
ków, i ciągnie się do Poręby. 

Węgle brunatne obszaru zawierciańskiego są dość wysokiej j 3.

kości. Przeciętna wartość opałowa węgla wilgotnego ze wszystkich 
kopalń ,obszaru wynosi 4.478 kal., wysuszonego zaś (zawierają
cego tylko wodę hygroskopową) - 5.441 kal. Zawartość popiołu wa
ha się w granicach od 9,93 % do 23,70 %. Należy zaznaczyć, że są to 

wyniki zbadania pokładowych prób węgla, zawierających drobne 
wtrącenia skał płonnych. Węgiel zawierciański przypomina swym 
wyglądem węgiel kamienny, lecz na powietrzu dość prędko rozpada 
się na drobne kawałki, co utrudnia transport. 

Drugi obszar mezozoicznego węgla brunatnego łączy się z pa
smem utworów liasowych (1najniższych jurajskich), ciągnących się 
wzdłuż północno-wschodniego zbocza gór świętokrzyskich. 

Główne złoża węgla brunatnego są związane z najniższą serją 
miejscowych utworów liasowych, czyli z t. zw. serją Zagajską, o mią:t
szości około 50 m. W serji tej leży najczęściej kilka cienkich, nieregu-
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Iarnych pokładów węgla, z których zwykle tylko jeden posiada miąż
szość, przekraczającą 0,30 m; maksymalna grubo·ść tego pokładu sięga 
0,9 m. Pokłady mają niestały charakter, zmieniają często swą miąż
szość i zupełnie się wyklinowują; tworzą one rodzaj soczewek. 

Serję węglonośną spotykamy tu na północ od Bliżyna, następnie 
ciągnie się ona wzdłuż rzeki Kamiennej, poczynając na północy od 
okolic Starachowic, na południe zaś dosięga okolic Opatowa · -
Ostrowca. 

Cały ten obszar został ongiś zbadany zapomocą robót poszuki
wawczych, które były prowadzone najintensywniej w latach 1819 --
1826, następnie zaś zostały wZ'nowione w latach 1901 - 1904. Wyni
ki tych poszukiwań zostały uznane za ujemne i nigdzie nie przystą
piono do eksploatacji, za wyjątkiem okolic Rzuchowa, gdzie była pro
wadzona przez kilka lat drobna odbudowa. 

Należy zaznaczyć, że na obszarze świętokrzyskim mamy, prócz 
tylko co opisanych złóż węgla brunatnego mezozoicznego, jeszcze śla
dy węgla w miejscowym trzeciorzędzie; są one znane głównie w do
linie Opatówki, na wschód od Opatowa. Są to przeważnie cienkie 
warstewki o miąższości kilku lub kilkunastu centymetrów, nie mają„ 
ce więc praktycznego znaczenia. 

Dwie przyczyny zmuszają do zwrócenia baczniejszej uwagi 
przemysłowej na opisywany obszar pomimo niesprzyjających warun
ków geologicznych. Są niemi wysoka jakość węgla i wyjątkowo do
godne położenie geograficzne jego złóż. 

A1nalizy 2-ch próbek węgla brunatnego z Wierzbnika i Krynek 
wykazały zawartość popiołu 4,14 % i 8,39 % oraz dały ciepło spalania, 
wynoszące 6.915 i 6.978 kaloryj. Jak z tego widać, węgle brunatne są 
tu zbliżone do przeciętnych węgli kamiennych z naszego Zagłębia 
Węglowego i przewyższają swą jakością węgle brunatne obszaru Za
wierciańskiego. Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie węgle ob
szaru Starachowicko-Ostrowieckiego mają tak wysoką wartość kalo
ryc:mą. Analiza próbki węgla brunatnego, wydobytego z otworu wier
tniczego w pobliżu Starachowic dała popiołu 17,85 % , a wartość ciepl· 
ną tylko - 4.423 kal. 

Pod względem geograficznym złoża te należą do bardw nielicz
ny; h występowań węgla brunatnego w środku Kraju i przytem na ob
szarze, mającym z różnych punktów widzenia warunki przemysłowego 
rozwoju w przyszłości. 

Nasze węgle brunatne trzeciorzędowe występują na dwóch 
dużych obszarach: północno-zachodnim, czyli Poznańsko-Pomorsko
Kujawskim, i na południowo-wschodnim, czyli Małopolskim. 
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Obszar Północno-zachodni obszar węgli brunatnych zajmuje pod wzglę-
Poznań-
sko-Po- dem zasobności pierwsz-e miejsce w Polsce. Obejmuje on całe pra-

Ki:;;;~~i. wie województwo Poznańskie, znaczną część Pomorza, na południu 
zaś - wkracza w granicę województwa Warszawskiego i Łódzkiego. 

Złoża węgla brunatnego są tu związane z górnym miocenem ty
pu lądowego i powstały z obszernych torfowisk oraz w jeziorach. 
Ogólna miąższość serj i węglonośnej jest zmienna, od 100 przeszło me
trów' do 30-40 m. Główne znaczenie praktyczne posiada grupa po
kładów węgla, nazwana przez niemieckich geologów grupą „Basis"; 
leży ona w najwyższym poziomie miejscowego miocenu. Istnieje 
w niej nieraz kilka pokładów o wspólnej m1ązszosc1, sięgającej' do 
9 m,· zwykle występuje wśród nich jeden grubszy pokład o przeciętnej 
miąższości 2-3 m. 

Pod grupą „Basis" są nieraz w niższych poziomach miocenu spo
tykane jeszcze 1 lub 2 pokłady, lecz nie mają one przeważnie prak
tycznego znaczenia wobec dużej głębokości ich występowania. 

W nieznacznej tylko części obszaru utwory węglonośne ukazują 
się na powierzchni, przeważnie zaś są one przykryte przez mniej lub 
więcej grubą pokrywę pliocenu i dyluwjum. 

Pokłady węgla. brunatnego Poznańsko-Kujawskiego są dość re
gularne, jednak spotykają się tu obszary, których miocen nie zawiera 
złóż węgla brunatnego. 

Wart.ość węgla Poznańsko-Kujawskiego jest stosunkowo wyso
ka. Suchy węgiel daje przeszło 4.500 kaloryj, a niekiedy wartnść jego 
opałowa przekracza 5.000 kal. · 

Warunki techniczne odbudowy są niezmiernie trudne, głównie 
ze względu na obecność kurzawki nietylko w warstwach, przykrywa
jących pokłady węgla, lecz niekiedy takż-e i w bezpośrednio je pod-
ściełających. . 

Najdalej ku północy wysuniętym terenem węgla brunatnego j.est 
nasze wybrzeże Pomorskie; ciągnie się on, poczynając od obszaru 
Gdańskiego na wschodzie, aż do granicy niemieckiej na zachodzie. 
Należy tylko wyłączyć z tego obszaru półwysep Hel, na którym brak 
jest miocenu i gdzie pod piaskami morskiemi występują bezpośrednio 
utwory starsze. Najlepiej znane złoż-e węgla znajduje się w okoli
cach Chłapowa. 

Po pewnej przerwie spotykamy, idąc ku południowi, duży obszar 
Poznański, obejmujący nietylko województwo Po.mańskie, lecz i przy
legającą część wojew. Pomorskiego. Są tu znane następujące tereny 
węglowe: Największe złoża węgla brunatnego w Po~ańskiem znajdu
ją się na połudn.-zachód od Poznanh w pobliżu Leszna, Szmigiela 
i Gostynina, gdzie były wykonane, nieudatne zresztą, próby eksploata
cyjne. Drugi duży teren leży na półn.-zachód od Poznania po obu. 
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brzegach W arty, na zachód od Obornika. Ciągnie się on przez Mię
dzychód aż do granicy państwowej. W obszarze tym prowadzono 
przez szereg lat eksp1oatację w kop. Sieraków, obecnie zamkniętej. 

Nieco dalej na pół1nocy mamy w należącym do nas lewym brze
gu Noteci złoża węgla brunatnego w Czarnkowie. Obszar ten zostcił 
starannie odwiercony, poczem pogłębiono tu kilka szybów, eksploata
cja jednak najczęściej nie opłacała się. 

Znaczny również obszar węglowy został stwierdzony przez wier
cenia w okolicy Mogilna. Niestety, złoża te występują na zbyt dużej 
głębokości, 100 - 130 m. 

Na północy obszaru Poznańskiego, już w obrębie woj. Pomm·· 
skiego, znajdują się złoża węgla brunatnego w okolicy Tucholi, eks
ploatowane niegdyś przez kopalnię ,,Olga". 

Drobniejsze złoża węgla brunatnego zostały stwierdzone wier
ceniami około Poznania, Jarocina i w wielu innych punktach. 

Północno-zachodni obszar węgla obejmuj-e, jak już wspomniano, 
i półnoone części wojew. Warszawskiego i Łódzkiego. Ta część obsza
ru, znajdująca się w granicach b. Kongresówki, daje się podzielić na 
dwa pasma, odgraniczone garbem kredowym, który można nazwać -
Łódzkim. 

Pasmo północno-wschodnie obejmuje przedewszystkiem okolice 
Włocławka, gdzie wykonano przed laty 10-ciu systematycme badania 
zapomocą otworów wiertniczych, które wykazały obecność kilku po
kładów węgla typu poznańskiego; miążswść najgrubs2;ego pokładu 
sięgała 8 m. Nieprawidłowe ułożenie warstw i mocny dopływ wody 
powstrzymały próby eksploatacji. Dalszy bieg formacji węgla bru
natnego ku południowi został stwierdzony w okolicach Konina, Kola 
i Kutna; na całym tym obszerze pokłady węgla o zmiennej grubości 
leżą nie głębiej, niż 100 m. W szeregu punktów, leżących dalej ku 
południowi: Warszawa, Żyrardów, Guzów, zostały również w wierce
niach napotkane pokłady, lecz już na głębokościach 100 - 170 m, co 
powoduje, że węgle te są pozbawione wszelkiego znaczenh praktycz
nego. 

Jednak i na tym południowym obszarze tereny, położone dale i 
ku zachodowi i sąsiadujące z t. zw. wypiętrzeniem lnowłodzkiem, mo
gą posiadać złoża, leżące płycej od 1 OO m. Dowodem tego jest znale
ziony przed kilku laty węgiel brunatny w Regnach pod Koluszkami, 
gdzie natrafiono na soczewkę o miąższości sięgającej 8 m, leżącą na 
głębokości 50 - 60 m. W 1930 r . natrafiono w tychże Regnach na 
głęb. 70 m na węgiel brunatny o miąższości, sięgającej podobno 30 m. 
Węgiel ten posiada ciepło spalania 3.192 kal. Jednocześnie w pobliżu 
stacji Rogów stwierdzono w otworze na głęb. 100 m pokła~ węgla 
miąższości 18 metrów. F,akty te zmuszają do zwrócenia baczniejszej 
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uwagi na obszar: Regny - Koluszki - Rogów. W najbliższym cza
sie będzie tu wykonany szereg otworów poszukiwawczych. 

N a południowy zachód od garbu Łódzkiego zostały stwierdzone 
w wierceniach złoża węgla brunatnego na obszarze Kaliskim, które 
są bezpośrednio dalszym ciągiem złóż południowej części wojew. Po
znańskiego. 

Należy wspomnieć, że nasz północno-zachodni obszar węgla bru
natnego łączy się przez złoża, leżące na terytorjum niemieckiem 
z t. zw. górnośląskim obszarem; południowo-zachodnia część tego 
ostatniego leży już w polskiej części Zagłębia Węglowego. W szeregu 
wierceń została tu stwierdzona obecność parumetrowych pokładów 
węgla. Złoża te jednak ze względu na ich położenie na obszarze w~
gla k.3.miennego nie mają żadnego znaczenia praktycznego. 

Złoża mioceńskie węgla brunatnego, występujące na obszarze 
pd.-wschodnim, czyli Małopolskim, w przeciwieństwie do obszaru pół
nocno-zachodniego,, są związane z utworami typu morskiego i powsta
ły w częściach przybrzeżnych morza mioceńskiego. Złoża te dają się 
podzielić na następujące dwie grupy: 

1) Karpacka. obejmująca złoża, związane nietylko bezpośred
nio z Karpatami, lecz i z t. zw. Podkarpaciem, i 2) Podolska, której 
złoża leżą już w obrębie tak zw. płyty podolskiej. 

Węgle Karpackie odznaczają się, z nielicznemi wyjątkami, 

stosunkowo wysoką wartością cieplną i również stosunkowo większą 
regularnością złóż, natomiast grubość podkładów jest tu naogół 
mniejsza, niż na obszarze Podolskim. 

W zachodniej części obszaru Karpackiego mamy nieduże od
osobnione ,wysepki węglonośnych utworów m1oceńskich, leżące na 
utworach t. zw. fliszu karpackiego. Kilka takich wysepek znajduje 
się w pobliżu doliny Dunajca; najbardziej znany jest tu obszar No1.. 
wosądecki (Niskowa), gdzie był ongiś eksploatowany pokład grubo
ści O, 9 m, a pod nim, podobno, drugi - grubo'ści do 2-ch m. Węgiel 
to stosunkowo niezły, o przeciętnej wartości cieplnej około 3.900 kal. 
Jak stały charakter mają te pokłady, nie wiadomo. Dalej ku północy 
mamy nieduże złoże węgla brunatnego około Brzozowej. Lepiej zna
ne jest złoże w Grudinej Dolnej około Dębicy, gdzie grubość po
kładu sięga 5 m. Wartość kaloryczna, według istniejących analiz, wy
nosi 3.300 - 4.100 kaloryj. Trudne techniczne warunki odbudowy, 
a przedewszystkiem dopływ wody i, wreszcie, pożar kopalni były 
przyczyną przerwania tu przed laty 30-tu robót eksploatacyjnych. 

W kierunku wschodnim od Grudnej Dolnej, wzdłuż biegu Kar
pat, na przestrzeni około 340 km brak jest złóż węgla brunatnego, 

23 

prócz paru niezbadanych bliżej występowań jego w okolicach Boho
rodczan i Zawoju. 

Dopiero w okolicy Kołomyi natrafiamy znowu na szereg złóż 
węglowych, które ongiś stanowiły objekt eksploat1cji. Złoża te ciągną 
się od Kołomyi w kierunku południowo-wschodnim aż do granicy pań
stwowej. 

Jest tu znanych parę pokładów o miąższości kilkudziesięciu 

centymetrów; są wskazówki, że w niektórych wierceniach były na
potkane pokłady o grubości, przewyższającej 1 m, lecz daine te nie są 
pewne. Jest to węgiel błyszczący, w dość dobrym gatunku, o prze
ciętnej zawartości popiołu 8 % i o przeciętnej wartości ciep lin.ej 4250 
kaloryj. 

Najbardziej znanemi obszarami są Myszyn i okolice Nowosie
licy oraz Dżurowa. Utrudnienie robót, obecnie przerwanych, stanowił 
znaczny dopływ wody, zwłaszcza w postaci kurzawki. 

Znaczną przestrzeń zajmują zfoża węgla brunatnego, związane 
z t. zw. płytą Podolską. Złoża te występują również w miocenie. Spo
tykamy się tu z północną granicą zas '. ągu miocenu, występującego 
w postaci niegrubej serji na niżej leżących utworach kredowych 
i głębszych. Wskutek tego osady miocenu posiadają nieregularny 
charakter; są one przedzielone utworami kredowemi, ukazuj ącemi się 
we wszystkich niższych orograficznie częściach terenu; węglonośny 

miocen tworzy tu nieraz izolowane wys.epki na kredowem podłożu . 

Wpływa to, oczywiście, w sposób wybitny na nieregularność złóż wę
glowych, prócz zwykłego dla nich wyklinowywania się i ścieniania 

pokładów. 

Jest znany w tej serji przeważnie jeden tylko pokład, nadają
cy się do odbudowy, o miąższości 1 - 3 m. 

Gatunek węgl.3. w zachodniej części obszaru Podolskiego, w gra
nicach dawnej Galicjj, jest niższy niż ina Podkarpaciu; przeciętna 

wartość cieplna wynosi 3.100 kaloryj. We wschodniej, a właściwie 
w północno-wschodniej części obszaru, n.a Wołyniu, spotyka się węgiel 
brunatiny o wyższej wartości cieplneL mianowicie posiadający 

3 100 - 5.200 kal. 
W opisywanym obszarze bywają wydzielane trzy grupy terenów 

węgla brunatnego.: 
Grupę, wysuniętą najdalej ku północnemu zachodowi, mamy 

w okolicy Rawy Ruskiej i Żółkwi. 
Druga grupa, ina j większa z pośród opisywanych, zaczyna się na 

południowym zachodzie w okolicach Złoczowa i ciągnie się dalej ku 
półn.-wschodowi, wkraczając w pobliżu Poczajowa na obszar woje~:.r 
Wołyńskiego. 
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Złoża węgla brunatnego występują tu głównie około Krzemień
ca; w okolicach Ostroga dochodzi ten obszar do granicy państwowej . 
Najlepszym wydaje się węgiel Krzemieniecki, do którego odnoszą 
się podane powyżej liczby wartości cieplnej 3.100 - 5.200 kal. Wę
giel krzemieiniecki jest bitumiczny i nadaje się dobrze dd brykie
towania. 

Trzecia, nieduża grupa złóż leży w południowo-wschodnim ką
cie Polski, w powiecie Borszczowskim. Złoża te nie były eksploato
wane i są mało znane. 

Należy dodać, że poza tylko co opisanemi dużemi obszarami 
węgli mezozoicznych i mioceńskich są jeszcze znane drobne złoża 
węgla brunatnego w Wileńszczyźnie i Grodzieńszczyźnie. Są tu one 
związane :z.. utworami dolno-tr.zeciorzędowemi lub dyluwjalnemi. 
Praktycznego znaczenia nie posiadają. 

Jak widać z opisów wyżej przytoczonych, Polska posiada nie
zmiernie rozległe obszary węgla brunatnego. Ob&zary te są w znacz
nej większości zbyt mało zbadane, aby można było dać już obecnie 
obliczenie ich zasobów. Utrudnia w znacznym stopniu to obliczenie 
podkreślony niejednokrotnie powyżej nieregularny charakter złóż . 

Dla najlepiej .zbadanego obszaru po21nańskiego, włącznie~ przy
legającą częścią obszaru pomorskiego, niemieccy badacze dawali 
przed wojną liczby następujące . Zasoby stwierdiwne obliczali oni na 
29. 700.000 tonn. Co zaś się tyczy zasobów prawdopodobnych to, we
dle źródeł niemieckich, mają one wY1I1osić wspólnie dla Poznańskiego, 
Prus zachodnich i śląska przeszło 1 miljard fonn. Trzeba jednak pa
miętać, że część obszaru, do którego odnoszą się te obliczenia, pozo
stała przy Niemcach. 

Wielką przeszkodą dla rozwoju eksploatacji naszych złóż węgla 
brunatnego są trudne warunki odbudowy. Nieregularny charakter złóż 
uniemożliwia planową organizację kopalń i skoncentrowanie w jednej 
kopalni większej prddukcji. 

Na żadnym prawie obszarze nie można prowadzić robót syste
mem odkrywkowym; przykrycie serji węglonośnej przez gruby sto
sunkowo nadkład zmusza do prowadzenia robót podziemnych. Jak 
widzieliśmy, w przeważającej części naszych terenów wypada przy
tem walczyć ze znacznym dopływem wody. 

Warunki geologiczne naszych złóż są .znacznie gorsze, ntz 
w szeregu innych brunatno-węglowych obsz1rów Europy, przede
wszystkiem zaś w Niemczech, w głównem środowisku produkcji: 
Halle a. d. Saale - Lipsk - Bitterfeld. Tu pod kilku lub kilkunasto
metrowym nadkładem znajdują się poziome naogół warstwy węgla 
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brunatnego o miąższości kilkunastu i więcej metrów, ciągnące. się b~z 
zerwy na znacznej przestrzeni. Umożliwia to prowadzeme robot pr . . 

systemem odkrywkowym, przyczem odkrywki te za1mu1ą. znaczną 
rzestrzeń; przy eksploatacji są szeroko stosowane czerpaki. . 

p Tak pomyślne warunki eksploatacji w połączeniu z ~eograhcz-
m położeniem pozwoliły Niemcom rozwinąć w ostatmch latach 

n;romnie produkcję swego węgla brunatnego, pomimo, że jakościowo 
05 . . d h przedstawia się on nie lepiej, a nawd przeważnie gorze1 o naszyc 

węgli. · 1 
Oczywiście, jest tam szeroko stosowany system spalanta węg a 

na miejscu i przesyłania do miast sąsiednich draz oś:od~ó~ prz~my
słowych en erg j i elektrycznej, dużą rnlę odgrywa rown1ez brykieto-

wanie lignitu. 

Nasza produkcja węgla brunatnego przedstawia się, jak na- Produkcja 

stępuje: 

Obszary węglowe Ogółem w Polsce 

Lata 
Zawier- I W schodnio- Poznańsko- 1913 = 100 w 1000 t 
ciański Małopolski Pomorski 

1913 .' 155 37 - 1g2 100,0 

1919 182 5 - 187 97,4 

1920 238 10 - 248 129,2 

1921 228 11 31 270 140,6 

1922 183 4 33 220 114,6 

1923 150 4 17 171 89,1 

1921 73 4 11 88 45,8 

1925 57 6 3 66 34,4 

1926 75 1 - 76 39,6 

1927 78 - - 78 40,6 

1928 74 - - 74 38,2 

1929 74 - - 74 38,2 

1930 55 - - 55 I 28,6 

Należy tu jceszcze wspomnieć, że w r. 1913, ~edług źród~ł n~e
mieckich, wydobyto w obszarze Poznańskim 28 tysięcy tonn. Niewia
domd jednak, w jakiej części odnosi się ta liczba do obsz~ru, nale
żącego obecnie do Polski, jaka zaś - do pozostałego przy Niemczech ; 
dlatego też w tablicy powyższej liczba ta została opuszczona. 

żaden z naszych obszarów węgla brunatnego nie posiada, - 111 ::~::e~
wobec przytoczonych po,wyżej właściwości ujemnych złóż i wobec miczne . 

posiadania przez Polskę olbrzymich zasobów węgla kamiennego, zna-
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czenia ogólno państwowego. Znaczenie tych obszarów można nazwać, 
z jednej strony, lokalnem, z drugiej zaś - sezonowem. 

Lokalne znaczenie polega, oczywiście, na zaspakajaniu potrz~b 
rozwijającego s:ę w pobliżu tych złóż przemysłu. 

Przez znaczenie sezonowe rozumiem wzrost zainteresowania 
.do złóż węgla brunatnego w związku z czasową dezorganizacją 
w produkcji naszego węgla kamiennego, dezorganizacją, spowodowa
ną temi lub innemi przyczynami natury politycznej lub ekonomicz. 
nej ; podobny wpływ może wywrzeć i czasowa dezorganizacja w ko
lejnictwie, uniemożliwiająca lub utrudniająca dostarczanie węgla ka
miennego do pewnych dzielnic, posiadających węgle brunatne. 

Po'dana powyżej tablica produkcji potwierdza taki pogląd na 
sprawę. Widzimy, mianowicie, wzrost tej produkcji w latach 1920 -
1922, t. j. w czasie, gdy przemysł węglowy naszego Zagłębia przeży
wał znaczne trudności; obserwujemy następnie spadek odpowiednich 
liczb w latach normalnych. W ostatnich paru latach utrzymało się 
dobywanie węgla brU!Ilatnego w jednym tylko obszarze Zawierciań
skim, pomimo jego sąsiedztwa z Zagłębiem W ęglowem. Odgrywa tu, 
oczywiście, rolę dość wysoka jakość węgla w połączeniu z prawidło
wością jego złóż oraz z obecnością na tym obszarze przemysłu, kon
sumującego miejscowy węgiel brunatny. 

Zanik produkcji węgla brunatnegd za polskich czasów w Ma
łopolsce tłumaczy się połączeniem w Polsce w jedną całość obszaru 
śląskiego, Dąbrowskiego i Krakowskiego, wówczas gdy za czasów 
austrj ackich konkurentem małopolskiego węgla brunatnego był prze
ważnie węgiel kamienny obszaru krakowskiego, którego wartość, jak 
wiemy, jest niewysoka. 

W pewnych krytycznych okresach czasu, gdy nasze Zagłębie 
Węglowe może być czasowo odcięte o'd Kraju, złoża węgla brunatne
go mogą nawet uzyskać znaczenie państwowe. Ztnaczenie tego czy 
innego obszaru brunatnowęglowego w takim momencie będzie dużo 
zależeć od jego położenia geograficznego. N aogół rozmieszczenie 
geograficzne 1nie jest pomyślne dla naszego węgla brunatnego: 
Główny obszar połnocno-zachodni leży w pobliżu zachodniej granicy 
Państwa, to samo da się powiedzieć i o obszarze Zawierciańskim, 
który w dodatku leży bardzo blisko od Zagłębia Węglowego. Z dru
giej strony wszystkie wschodnio-małopolskie złoża węglowe znajdują 
się blisko naszej granicy wschodniej. Pozostają więc dwa obszary, 
leżące mniej więcej w śrcdku kraju, mianowicie obszar Staracho
wicko - Ostrowiecki i Zachodni - Małopolski. 

Duże znaczenie dla rozwoju wydobycia naszych węgli brunat
nych może mieć zastosowanie bryki.etowania, cd pozwala tratnsporto
wać ten węgiel na dalsze odległości. Należy również wyjaśnić, drogą 
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specjalnych badań, o ile się nadają te czy inne nasze węgle brunatne 
do dystylacji w celu otrzymania t. zw. produktów naftowych, . 

Wspomniałem powyżej, że w Niemczech przy. ~ko~zystamu 
gli brunatnych odgrywa dużą rolę spalanie na mieJscu 1 prz.esy

~:ie już następnie energji elektrycznej. Może to zn~l~ź~ zas~o.sow_~-
. · u nas, pewną przeszkodę będzie przytem stamowic memozhwosc, nie i , • • k d b wobec charakteru naszych złóż, skoncentrowama wię s~ego wy o ~-

cia na jednej kopalni; będą więc mogły na.sze ~oszczegolne. kopalme 
zaopatrywać w węgiel przeważnie tylko meduze elektrownie o zna-
czeniu lokalnem. 

. ł, . ńl b unatne Oznacze-Przechodzimy teraz do sprawy oznaczenta z oz wę6 a r - nie 
· · b ń tw k 1 eh na mapie go na naszeJ mapie 05ac opa ny · . . . bogactw Należy odr.azu podkreślić, że wobec wspommanego meJ edno- kopalnych. 

krotnie nieregularnego charakteru naszych złóż węgla brUJnatnego: 
zasoby ich, odpowiadające pojęciu stwierdzonych, ~ożem~ o~naczy.c 
tylko w jednym obszarze, mianowicie Zawierciańskim, gdzie, Jak ~i
dzieliśmy, złoża mają charakter regularny. Cd do innych obszarow, 
nawet IIlajlepiej zbadanych, może być mowa tylko o zasobach prawdo-
pcdobnych. · . . 

Obszary, oznaczone jako prawdopodobne, obeJmuJą punkty 
blisko leżące, gdzie węgiel został spotkany w odkr~ka~h,. wyrobi
skach lub też otworach wiertniczych. Należy jednak hczyc s1ę z t~m, 
że, przy częstem wyklinowywaniu się pokładów, wewnątrz t~k1ch 
obszarów vnajdą się mniejsze lub więks.ze tereny, węgla p~zbaw10ne. 

Co do oznaczenia obszarów z możliwem występowamem węgla 
brunatnego, to należy tu podać uwagi następując~. 

Obszar Zawierciański obejmuje punkty, w ktorych zostały w ten 
czy inny sposób odkryte złoża węgla brunatnego. ? ile przyte~ ~ho
dzi O południowo - wschodnie granice obu wspommanych powyzeJ t~
renów możliwego występowania złóż, to są one stosunkowo do~ład~ie 
zakreślone występowaniem grubej serji wyżej. l~ż~cych u!wo:o~ JU
rajskich, wobec czego złoża węgla brunatnego, Jesh n.awet is~i~Ją da
lej w tym kierunku, to nie posiadają w każdym r~zie ~a:tosci prze
mysłowej. Natomiast w kierU!llkU półn. - zachodmm me. J es~ wyklu
czone z,najdowanie się złóż węgla brunatnego poza gramcami, zakre-
ślonemi na mapie. . . Co się tyczy obszaru Starachowicko-Ostrowieckiego, to tu, 
wobec niewyj aśnicmej dotychczas kwestj i, czy węgle brunatne całego 
tego obszaru mogą mieć jakiekolwiek znaczenie praktyczne, ~owstrz~~ 
mujemy się narazie od oznaczenia całego możliwego. ~asiągu s.erJl 
węglonośnej i wskazujemy tylko nieduże tereny w pobhzu Rzuchowa 
i na północ od Bliżyna. 
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W obszarze północno - zachodnim wydzieliliśmy na mapie dw 
-tereny występowania możliwego: mniejszy, północny, obejmujący na 
sze wy~rzeż.': morskie, za wyjątkiem Helu i większy _ południowy 
W pasie, . dzielącym te obszary, miocen węglonośny istnieje przy 
puszczalme pod grubą pokrywą osadów wyżej leżących, nie ma więc 
w każdym razie znaczenia praktycznego, 

. W południdwym obszarze zwracają uwagę nieduże plamki, wy. 
dzielone z obszaru możliwego występowania węgli brunatnych; są to 
punkty, w których bezpośrednio pod dyluwjum leżą µtwo.ry starsze 
przeważnie jurajskie. 1 

W granicy, otaczającej południową i wschodnią część obszaru 
północno - zachodniego, należy odróżnić dwie części. Pierwsza _ 
biegnie na zachód od Wielunia do okolic Łęczycy. Linję tę prowadzo. 
no mniej więcej wzdłuż występowania miocenu, tak, że istnienie mio. 
ceń~kich, z~óż ~ęglowych poza tą lin ją jest wykluczone. W drugiej 
swe1 częsci t. J. poczynając od Łęczycy i dalej ku północy aż do te
rytorj um Prus Wschodnich linja graniczna jest ozinaczona warunko
wo i obejmuje te punkty, w których węgiel brunatny został spotka
ny nie głębiej nad 100-120 m. Poza tą więc linją pozostał cały 
szereg punktów z węglem, leżącym głębiej. Jak już było zazinaczone 
~owyżej, nie jest rzecz wykluczona, że tu poza wykreśloną linją oka
zą się w pewnych punktach złoża płycej od 100 m, czego dowodem 
jest węgiel w Regnach pod Koluszkami. To ostatnie złoż,e jest wska
zane w postaci osobnej 1niedużej plamki. Sprawa ta wyjaśni się 
stopniowo, w miarę dalszych wierceń. 

N a dbszarze południowo - wschodnim, czyli Małopolskim dało 
się wykreślić granicę możliwego występowania tylko ·złóż wschodnich. 
Zwraca. tu uwagę niezmiernie zygzakowaty charakter ozinaczonych 
na · mapie konturów, któr,e zależą od miejscowych warunków geolo
giczno-topograficznych. Płytę Podolską, pokrytą w tej części mio
ceńskie~i utworami węglonośnemi, przecina skomplikowana sieć hy
dro~raficzn~ rzek, strum:eni i wąwozów, w których ukazują się na 
pow~erzchm utwory starsze, poczynając od kredowych; to więc sta
nc~1 przyczynę zygzakowatości konturów. N a północy obszaru wi
dzimy szereg wysepek, oznaczających możliwość występowania tam 
węgli brunatnych. Są to oderwane już przez erozję od całości osobne 
wysepki utworów mioceńskich na kredow.em podłożu. 

III. To r f y. 

~~~~~~~~ , Włączenie torfów do liczby surowców mineralnych, które miały 
energe- hyc oznaczone na mapie bogactw kopalnych, nastręczało pewne tyczny. l 

wątp iwości, które były dwojakiego rodzaju. 
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Naprzód złoża torfu, noszące nazwę torfowisk, mają charakter 

dwoisty. 
Mogą one być rozpatrywane jako surowiec opalowo - energe-

tyczny lub chemiczny, który może ·nadawać się d~ suc~ej dystylacji. 
z drugiej strony można również patrzeć na torfowiska, Jako na gleby 
bogate w kwas fosforowy i wapno ( obok azotu) i mogące służyć, P<? 
odwodnieniu, do celów agronomicznych. 

Widzimy więc, że torfowiska mają znaczenie złóż surowców mi
neralnych tylko z pierwszego punktu widzenia i jako takie tylko mo-. 
gą być umieszczone na naszej mapie. Rozpatrywane z drugiego 
punktu widzenia powinny maleźć swe miejsce na mapach glebo

znawczych. 
Drugą przyczyną1 która wywoływała wątpliwości co do umiesz-

czenia torfu na mapie, był brak odpowiednich danych, niezbędnych 
do c.z1naczenia torfowisk z tym samym stopniem dokładności, który 
dał się zastosować do złóż innych minerałów użytecznych. 

Ostateczinie doszliśmy do przekonania, że ponieważ k.ażde tor
fowisko może stać się objektem eksploatacji, jako złoże surowca 
energetycznego lub chemicznego, należy więc wszystkie torfowiska 
01maczyć na mapie bogactw kopalnych. 

Licząc się z niedostatecznością danych, musimy mapę naszą co 
się tyczy torfowisk uważać tylko za pierwsze przybliżenie, dające 
ogólne pojęcie o rozmieszczeniu złóż torfowych na terytorjum 

Rzplitej. 

Główne nasze torfowiska leżą we wschodniej części kraju,Rozmlesz-
- . d czenie 

przeważnie w dorzeczach Prypeci i jej dopływów. DaleJ ku zacho o- geogra-
d b. . B ń , • W ficzne. 

wi mamy torfowiska na górnym 1egiem ugu, na 6 ramcy WOJ e · 
Lubelskiego i Wołyńskiego ; N a północ od nich duża grupa torfo-
wisk wiąże się z dorzeczem Narwi i jej dopływem, Wkrą; torfowisk~ 
te l.eżą pr.zeważnie na terenie woj. Białostockiego. Znaczne torfowi-
ska posiadamy również w północno - zachodniej części kraju, w Po
znańskiem i na Pomorzu, i w północnej części wojew. Łódzkiego; wy
stępują tu one w dorzeczu Warty i jej dopływów, Neru, Noteci, 

Drwęcy i Brdy. 
Południowa i południowo - zachodnia część Polski jest uboższa 

w torfowiska. Nieco większe ich grupy występują nad lewym brze
giem Pilicy i w trój kącie między Wisłą a Sanem. 

Grubość torfu we wszystkich tych torfowiskach jest zmienna Ogólna 
. , charakte-

i waha się od kilkunastu centymetrów do kilkU!Ilastu metrow, prze- rystyka 
ważnie jednak grubość ta nie przekrac~.za 4 - 5 metr~w. Jako prze- torfowisk... 
ciętną grubość torfu dla całej Polski przyjmujemy 1 - 1,5 m. 
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Z praktycznego punktu widzenia rozróżniamy torfowiska dwa
j akiego rodzaju: 

1) Torfowiska wyżynne, wznoszące się nieraz ponad otaczający 
teren niezabagniony. 

2) Torfowiska nizinne o powierzchni płaskiej lub trochę 

wklęsłej. 

.. Torf~wiska pierwszego rodzaju posiadają torf, zawierający 

mmeJ po~1ołu. Torfowiska nizinne, niejednokrot,nie zalew.me, dają 

torf z duzą zawartością popiołu, a więc niższej wartości ż punktu wi
dzenia opałowego. 

Torfowisk wyżynnych posiadamy naońół w Polsce okO'ło 5 01 t 6 ~ . 

resz a pr~yp~da . na torf~wiska nizinne. Większość torfowisk wyżyn-
ny.eh znaJduJe się w Wielkopolsce, gdzie stanowią one w Poznań

s~1em 10 % , na Pomorzu zaś nawet 50 % ogólnej powierzchni torfo
w1Sk. 

. Przec.iętna. wa:tość opałowa naszych torfów, wysuszonych na 
powietrzu 1 zaw1eraJących 25 % wilgoci, wynosi około 3.000 kaloryj. 

Powlerzch- Dla oblic . b, h f . nla . zema zaso ow naszyc tor ow1sk należy oznaczyć 
torfowisk przedewszystk1em ogóLną ich powierzchnię Różni' bad~·c d ·1· 
1 zasoby. . • u. ze po awa 1 

dotychczas liczby, wahające 1się między 2.380.000 a 3.200.000 
hektarów. 

Obliczenie powierzchni torfowisk, wskazan.ych na naszej mapie 
bogactw kopalnych, daje następujące W}71Iliki. 

Województwa Powierzchnia w hektarach 

Poznańskie . 
Pomorskie . 

Razem obszar półn.-zach. 

Warszawskie . 
Kieleckie 
Łódzkie . 
Lubelskie 

Razem obszar centralny . 

Krakowskie 
Sląskie 

Lwowskie . 
Stanisław owskie 
Tarnopolskie . 

Razem obszar południowy 

195.000 
139.000 

334.000 

100.000 
28.200 
97.000 

150 ooo 
375.200 

11.100 
170 

17.000 
2.480 
5.900 

36.650 

Województwa 

Białostockie 

Powierzchnia w hektarach. 

Wileńskie 
Nowogródzkie. 
Poleskie . 
Wołyńskie . 

Razem obszar wschodni 
W całej Polsce . 

332.000 
81.200 
57.200 

514.000 
102.000 

1.086.400 
1.832.250 
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Jak widzimy, liczba, otrzymana z obliczenia powierzchni torfo
wisk, wskazanych na naszej mapie bogactw kopalnych, jest niższą 
od liczb, otrzymywanych poprzednio. 

Pochodzi to przedewszystkiem stąd, że, jak zazmaczam poniżej, 
na mapie wskazaliśmy tylko torfowiska w ten czy inny sposób zare
jestrowane, wówczas gdy poprzednio dawano liczby ogólnikowe. 

Drugą przyczynę stanowi to, że dla większej przejrzystości 
oznaczeń na mapie złóż węgl.a kamiennego oraz stwierdzonych i praw
dopodobnych obszarów węgla brunatnego nie oznaczano przykrywa
jących je torfowisk. Liczono się przytem z tern, że w takich obsza
rach torfowiska nie mają większego praktycznego znaczenia. 
· Zestawienie naszych liczb, tyczących się poszczególnych obsza
rów czy województw, z liczbami, podawanemi poprzednio, przede
wsz ystkiem zaś z liczbami, ogłoszonemi przez L, T ołłoczkę w refe
racie Polskiego Komitetu Energetycznego na wszechświatowej konfe
rencji Energetycżnej w Londyrnie w r. 1924, doprow.adza do wyników 

następujących. 
Dl~ województwa Pomorskiego, w przeciwieństwie do wszy-

stkich innych obszarów, nasza licŻba jest wyższa, niż podana w obli
czeniu L. Tołłoczki. Tłumaczy się to tern, że co do tego wojewódz
twa rozporządzamy szeregiem informacyj, tyczących się niedużych, 
kilku lub kilkunasta - hektarowych torfowisk (przewa.żinie wyżyn
nych), które na naszej mapie (w skali 1 :750.000) mogliśmy oznaczyć 
tylko w nieco przesadzonym rozmiarze. Obliczenie zaś nasze zostało 
dokonane ściśle według oznaczeń na mapie. 

Dla województwa Poznański.ego otrzymaliśmy liczbę znacznie 

iższą od podawanych poprzednio. W danym przypadku tłumaczy 
się to, być może, _prócz wskazanych powyżej przyczyn ogólnych, je
szcze i tern, -Że w Poznańskiem z każdym rokiem wzrasta ilość torfo
wisk, które zamieniono na kultury rolne i które nie zostały już podane 

w naszych wykazach. 
Co do obszaru centralnego, to nasza liczba zgadza się z liczbą 

L. Tołłoczki, podającego dla obszaru b. Kongresówki 440.000 ha. 
Gdy dodamy do obliczonych przez nas dla 4-ch centralnych woje-
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wództw 375.200 hektarów jeszcze część torfowisk wojew. Białostoc
kiego, przypadających na obszar b. Kongresówki (b. gub. Łomżyńska 
i część Suwalskiej), td otrzymamy liczby zbliżone. 

Dla województw południowych nas.za liczba jest niemal trzv
krotnie niższa od liczby L. Tołłoczki, który z kolei zniżył przeszło 
o 40 % liczbę, podaną w swoim czasie przez St. Olszewskiego. 

Co do obszaru wschodniego, to nasza liczba jest niższą o jakie 
30 % . Różnica ta pochodzi głównie stąd, że na naszej mapie ozna
czyliśmy _tylko zarejestrowane torfowiska woj. Wileńskiego i Nowo
gródzkiego, których nader niekompletny wykaz udało się uzyskać 
przy sporządzaniu mapy. 

Przyjmując naszą liczbę powierzchni torfowisk, musimy stwier
dzić, że wynosi ona około 4, 7 % powierzchni całej Polski. 

Opierając się na otrzymanej w ten sposób powierzchni, moż~
my obliczyć zasoby torfu, jak następuje: 

Jeżeli 1 m przyj mierny za przeciętną grubość warstwy tor fu, 
wówczas z 1 hektara otrzymamy 10.000 m"' masy torfowej, zawiera
jącej zwykle około 90 % wody. 1 m 8 takiej masy daje 0,125 . tonn tOI"·· 
fu, wysuszonego do zawartości 25 % wody. Stąd jeden hektar może 
nam dostarczyć 1.250 tonn takiego torfu. A więc 1.832.250 hektarów 
zawiera okrągło 2.290 miljonów tonn torfu o 25 % wilgoci. 

Jest to liczba poważna, odpowiadająca, co do wartości opało
wej, około 1.100 mil jonom tonn przeciętnego węgla kamiennego 
z naszego Zagłębia. 

Przechodząc do kwestj i zużytkowania naszych torfowisk, z:t

znaczyć musimy odrazu, że nie posiadamy pod tym wzgl,ędem żad
nych danych statystycznych. Wiemy tylko, że torfowiska przeważnfo 
są ekspl03.towane w większych posiadłościach ziemskich, a torf idzie 
na ich własny użytek. 

O torfowiskach można zauważyć to samo\ cośmy powiedzieli 
o węglu brunatnym, że eksploatacja jego rozwija się wówczas, gdy 
powstają trudności w wydobywaniu węgla kamiennego. 

Podobnie, jak węgiel brll!Ilatny, może i torf znaleźć zastosowa
nie drogą organizacji elektrowni, opalanych torfem. Dlatego, aby mo
gły działać w ten sposób większe elektrownie, potrzebne są odpowie
dnie rozmiary torfowisk, wyrażone w każdym razie w tysiącach 
hektarów. Tego rodzaju torfowiska m3.my przeważnie na wschodzie; 
rzadziej spotykają się takie torfowiska w województwach środkowych. 
Na Pcmmzu, gdzie, jak tylko co widzieliśmy, procent wysokich, cen
nych torfowisk jest najwyższy, rozmiary ich są, niestety, nieduże,. 
nie przekraczające kilkuset metrów. . 
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Opracowanie metody oznaczenia torfowisk na mapie bogactw oznacze
kopalnych nastręczało szer.eg trudności; po przedwstępnych próbach na ::pie 

zatrzymaliśmy się ostatecznie na metodzie, która w dzisiejszym sta- k~;~~~!:h. 
nie naszy:.h wiadomości o torfowiskach wydaje się najodpowied-
niejszą . 

Przedewszystkiem, jak i w szeregu innych minerałów użyte
cznych, wyłoniła się kwestj a wydzielenia torfowisk o zasobach 
stwi.erdzo:i.ych, prawdopodobnych i możliwych. Zgodziliśmy się na to

1 

{z wnbe~ małego rozwoju eksploatacji naszych torfowisk i dorywcze
go jej charakteru, nie mamy danych do wydzielania obszarów z za
wbami stwierdzonemi. 

Co do b.tegorji złóż prawdopodobnych, w ścisłem znaczeniu 
tego słowa, t. j. w postaci obszarów, zbadanych przez te czy inne ro
bcty poszukiwawcze, to mamy ich również niewiele. W danym przy
padku pojęcie te wypadło zastąpić terminem torfowisk znanych, t. j. 
zarejestrowanych, choćby nie były one przytem bliżej poznane co do 
ich miąższości i ciągłości. 

Pozostała kwestja złóż , odpowiadających kategorji możliwych . 
Chcieliśmy początkowo wydzielić odpowiednie obsz:ary z map topo
graficznych, włączając do tych obszarów wszystkie tereny, wskaza
ne jako bagniska. Założyliśmy przytem, że 25 % takich bagnisk z~
wiera torfowiska. Powstała w ten sposób mapa torfowisk c.1łej 
Polski. Po rozejrz.eniu się w niej przyszliśmy jednak do przekona
nia, że wobec niewielkiej naogół dokładności naszych map topogra
ficznych. szczególnie na wschodzie kraju, proponowana metoda do 
oznaczania torfu zbyt daleko odbiega od tych norm, które przyje
liśmy w oznaczaniu innych minerałów użytecznych. 

Wobec tego postanowiliśmy oistatecznie oznaczyć na mapie 
jednym kolorem tylko wszystkie te torfowiska, które w ten czy inny 
sposób zostały zarejestrowane. 

Dane, któremi przytem posługiwaliśmy się, były bardzo różno
rod,ne. Dla Wielkopolski mieliśmy mapę torfowisk w skali 1 :1.800.000, 
wydaną w Niemczech w r. 1913, a prócz tego otrzymaliśmy dość 
szczegółowy materjał z Izby Rolniczej w Poznaniu. Wreszcie, 
w znacznej mierze przyczynił się do dokładności oznaczeń Zakład 
Geograficzny Uniwersytetu Poznańskiego, udzielając nam opraco
wane odpowiednio materjały. 

Co się tyczy znacz,nej części obszaru wschodniego, obejmują
cej prawie całe województwo Poleskie i przylegające obszary woje
~ództw sąsiednich, to posługiwaliśmy się rękopiśmienną mapą zare
Jestrowanych terenów torfowych, opracowaną przez b. geologa Pań
stwowego Instytutu Geologicznego, M. Ptaszyckiego, 

3 
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Dane, tyczące się całej Polski, zostały następnie otrzymane od 
Okręgowych Dyrekcyj Lasów Państwowych oraz z archiwum Mini. 
sterstwa Rolnictw.a. Wreszcie spożytkowaliśmy także mapy topogra. 
ficzne w skali 1 : 1 OO.OOO, na których są oznaczone obszary znanych 

torfowisk. 

Polotenle 
geogra
ficzne . 

Cały ten, bardzo niejednolity pod względem treści i dokładna. 
ści materj ał ~ostał spożytkowany w odpowiedniej formie na nasz.ej 

mapie. 
Mapa ta, co się tyczy torfowisk, posiada wobec tego w różnych 

swych częściach niejednakowy stopień dokładności. Najdokładniej 
można było opracować obszar Wielkopolski; na drugiem miejscu na
leży postawić tę część Polesia, któr.a została zobrazowana na mapie 
M. Ptaszyckiego. Gorzej przedstawia się sprawa w b. Kongresówce 
i Małopolsce, najgorzej zaś - w tych wschodnich obszarach, które 
znalazły się poza granicami mapy M. Ptaszyckiego, a zatem w woj. 
Wileńskiem, znacznej części woj ew. Białostockiego i Nowogródzkie
go, wreszcie - na Woły,niu. Wypadło tu korzystać przeważnie tylko 
ze wspomnianych wyżej map topograficznych. 

Ta niejednolitość danych, tyczących się torfowisk, odbija się 
na naszej mapie szczególnie na wschodzie, gdzie, idąc za Ptaszyckim1 

podaliśmy d~a opracowanego przez ruego obszaru ogromne zasiągi 
torfowisk, wówczas gdy na północy, na obszarach, jak wiemy, n.aogól 
bardzo zasobnych w torfowiska, mogliśmy oznaczyć tylko niedużą ich 
ilość , co do której mogliśmy pozyskać odpowiednie dane. 

IV. Złoża ropy naftowej. 

Wszystkie prawie polskie złoża naftowe są związane z łańcu· 
chem karpackim. Tworzą one jedno z ogniw w długim szeregu pro
wincyj naftowych, połączonych z systemem fałdowań alp~jskich 
Do systemu tego należy zaliczyć ogromną większość głównych obsza 
rów naftowych Starego świata. We wszystkich tych prowincjach r 

pa naftowa wydobywa się przeważnie z utworów trzeciOT'zędowyc 
częściowo - z kredowych. Sfałdowanie tych utworów, mające ta 
doniosłe znaczenie dla zlokalizowania złóż ropodajnych, nastąpił 
głównie w okresie neogenu. 

Obszar naftowy Polski może być rozdzielony na następując 

dwie części: a) obszar Karpat właściwych, na którym znajdują si 
prawie wszystkie znane dotychczas i eksploatowane złoża nafto 
i b) obszar przedgórza Karpat, na którem dotychczas stwierdzo 
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przeważnie tylko oi;naki złóż ropnych, w postaci gazów oraz śladów 

roPY naftowej. 

W obszarze Karpackim występowanie ropy naftowej wiąże się Ogólna 
k ł · t n· k k' Fl' charakte-ze s a .ami . zw. tszu arpac 1ego. 1szem nazywamy utwory różne- rystyka 

go wieku, które są złożone z naprzemianległych cienko uławiconych ~:~~°;. 
piaskowców, łupków, glin i margli. W Karpatach do facji fliszowej 
należą osady różnego wieku, poczynając od kredy, a kończąc na gór-
nym oligocenie. 

O poszczególnych poziomach, wydzielanych w serj i skał kar
packich daje pojęcie następująca tabelka: 

Miocen 

Oligocen 

Eocen 

Kreda 

Utwory solonośne 

Warstwy polanickie 
Łupki menilitowe 

krośnieńskie 

Piaskowiec jamneński 
Warstwy inoceramowe 

W śród fliszu karpackiego wyróżniane bywają trzy obszary 
facjalne, które charakteryzują się nieco odmiennem wykształceniem 
poszczególnych pięter. Są to obszary: magórski, krośnieńsko-szypocki 
i brzeżny. 

Najbardziej ku południowi wysunięty regjon magórski nie za
wiera prawie wcale złóż naftowych. : złoża te są zgrupowane w ob
rębie dwóch pozostałych obszarów i dają się rozdzielić na dwie 
główne strefy, t. zw. strefę wewnętrzną, złączoną z obszarem kro
śnieńsko-szypockim, i - zewnętrzną, leżącą na pograniczu pomiędzy 
obszarem brzeżnym a przedgórzem. 

Złoża strefy wewnętrznej znajdują się w Zachodniej Małopol- Złota 

sce w okręgu Jasielskim. Najdalej ku zachodowi wysunięte złożaz::::;!:'o
te~ okręgu występują w okolicach Limanowej ; mamy tu zachodnią karpac-
gr · ł , . - . , kiego. 
amcę z oz ropy, pos1ada1ących znaczenie przemysłowe w naszych 

~arpatach; dalej ku zachodowi zostały napotkane tylko sporadyczne 
siady ropy aż po Karpaty śląskie. 

·, ?'łówne poziomy roponośne znajdują się tu w eocenie (Potok, 
~rosc1enko, Turzepole - Bóbrki - Wietrzno - Równe Rogi - Iwo-
nicz R · · · ) d · · k . - ymanow 1 m. , rza z1e1 spoty amy ropę naftową w oligoce-
nie _(Wańkowa, Zagórz, Rajskie) lub w warstwach inoceramowych, 
czyli kredowych (Ropianka, Klęczany). 
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Pod względem tektonicznym złoża okręgu Jasielskiego są zwią. 
zane z wąskiemi antyklinami (siodłami), biegnącemi niekiedy na 
znacznej przestrzeni; nieraz mamy tu kilka odrębnych siodeł, roz. 
mieszc:wnych wzdłuż jednej linji. Stąd też powsh.ło w Małopolsce 
pojęcie o linjach naftowych. 

Charakterystyczną cechą złóż jasielskich jest z jednej strony 
niska wydajność szybów (około 0,23 tonny na szyb dziennie) , z dru. 
giej zaś - względna stałość produkcji i długowieczność szybów. 

Warunki te zmusz1ją do sto;owania specjalnego systemu eksplo. 
atacji, polegającego na odwiercaniu znacznej ilości szybów i ich jed. 
noczesnej eksploatacji. Pozwalają na to stosunkowo nieduże głęboko. 
ści kopalń miejscowych. 
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w Tustano':ic~ch, mamy stopniowe obniżenie się fałdu, czyli t. zw. 
jego zamk~ęcie; zachodnią granicę złoża stanowią uskok i o biegu 
względe~ n:ego poprzecznym. W fałdzie wgłębnym odróżniamy sze
re~ poz10mow . ropo~ośnych, z których najgłówniejszym jest poziom, 
le~ą~y n_a gran~cy między oligocenem a .eocenem. Ropa tego poziomu 
w1~ze się z piaskowcami, mającemi nazwę piaskowców borysław:
sk~ch. P?zatem. ropa ';ystępuje jeszcze w t. zw. warstwach polani
~k1ch ~gorny ?hgocen) i w serji łupkó,w menilitowych, gdzie występu-
1e w meprawidłowych wkładkach piaskowców. 

Poważną dość rolę odgrywają także poziomy roponośne w eo
cenie, posiadające nieco nieregularny charakter. Odróżniamy zwykle 
ropę z górnego eocenu i dolnego eocenu. 

,Pewne ilości. ropy daje również następny ku dołowi poziom ro
ponosny, występaJący w t. zw. piaskowcach jamneńskich. 

Złota Do strefy zewnętrznej należą pr.1wie wszystkie złoża okręgu K t' 
. obszaru środkow.eńo _ Drohobyckiego i wschodniego, - Stanisławowskiego f . 

wes Ja występowania ropy w najniższym poziomie stratygra-
srodkowo- & , ' 1cznym,. w, t .. zw. warstwach inoceramowych, nie jest jeszcze dotych-

karpac- Jakkolwiek obszar facji krośnieńsko-szypockiej wkracza w granicę czas wyJasmona. 
kiego. obu tych okręńów, to 1· ednak zawiera przeważnie tylko drobne złoża p · 

6 oz10m piaskowca Borysławskiego dostarcza obecnie około 
ropy naftowe)·, nie będącej prawie nigdzie przedmiotem eksploatacji 58 % ł · d k „ b B ca eJ_ pro u. CJ.t o szaru orysławskiego . W Mraźnicy, gdzie pro-
Pewien wy1· ątek stanowią pod tym względem {niektóre złoża zachod· d t k 1 wa zona Jes naJwtę sza i ość nowych wierceń, stosunek ten sięga 
niej części okręgu Drohobyckiego; tworzą one jednak pod względem nawet 69 % . 
geologicznym jedną całość ze złożami okręgu Jasielskiego.. . . Na drugiem miejscu pod względem zasobności stoi eocen, dają-

Wszystkie główne złoża naftowe strefy zewnętrzne) lezą, Jak cy około 25 % całej produkcJ'i. Przeciętna dzienna wyd · ·, b . · · · d b b ·. d · · . . . a J nosc szy u JUŻ wspommano, na granicy mię zy o sz1rem rzeznym, a prze go· w tym poz10m1e Jest obecnie znacznie niższa n'z· w · k B • ' • • • • d ' f' , I 1 ptaS OWCU 0-
rzeffi, Częśc10wo znaJduJą się one JUZ na prze gorzu poza orogra icz· rysławsk1m. W latach poprzednich złoża eoceński' w b B · · dł · h 1 · · e o szarze o-
nym brzegiem Karpat i są związane z sio , ami, przec y onem1 oo rysławskim dawały ogromną ilość ropy, było tam wtedy wiele otwo-
strony Karpat ku północy, na obsz,ar przedgorza. rów z produkcją samoczynną. 

Do złóż, znajdujących się na brzegu Karpat, należy Borysła" Pozostałe poziomy roponośne nie odgrywają w Borysławiu po-
wraz z bezpośrednio z nim graniczącemi terenami Mraźnicy i Tusta ważniejszej roli i dają łącznie tylko 17 % całej produkcji. 
nowie. ~ o~ległości około 7 km na południe od Borysławia leży obszar 
· Dalej ku pd.-wschodowi mamy wzdłuż brzegu Karpackiego zło ?c~odmckt. Główną ilość wydobywanej tu ropy dostarczają eocen 
ża Rypnego i Perehińska, jeszcze zaś dalej leżą obszary Bitkowa, Sł 1 piaskowiec jamneński, mniejszą - warstwy inoceramowe. 
body Rungurskiej i inne. , b Schodnica jest pod względem produkcji drugim po Borysławiu 

Nieco dalej od brzegu Karpackiego, lecz jeszcze na obszarz szarem naftowym. Jest to jedna ze starszych naszych kopalń nafto-
brzeżnym, leży Schodnica. wych. Kulminacja jej rozwoju przypada na lata 1896-1900, czyli je-

NaJ'bogatsze złoża naftowe Polski posiada Borysław. W tej na sicze przed rozkwit; m Borysławia. Obecnie produkcja jej, jakkolwiek 
bez , · · · dB zwie zbiorowej skupiamy leżące w bezpośredniem sąsiedztwie i sta . porownama mzsza o orysławskiej, utrzymuje się od szeregu lat 

nowiące pod względem geologicznym jedną całość tereny Borysław! na Jednym ~ ~y.m ,s~mym ~oziomie. Prowadzi się tu eksploatację przy 
Mraźnicy i Tustanowic. Eksploatowane tu obecnie poziomy są zw1ą P~mocy duz·eJ tlosct szybow o małej wydajności. Schodnica zbliża się 
zane z t. zw. fałdem wgłębnym (antykliną), przykrytym zgóry prz~ Więc pod tym względem do kopalń typu Jasielskiego. 
utwory nasunięte. Fałd wgłębny jest przechylony ku północy, gdz1 K z ~nnych obszarów, eksploatowanych w strefie zewnętrznej 
występuje już poza orograficzny brzeg Karpat. W kierunku ku Mr~ U arpat srodko~ych, zasługuje na wyróżnienie przedewszystkiem 
nicy południowe skrzydło fałdu zapada Ćoraz głębiej. Na wschodzi rycz, stanowiący właściwie przedłużenie w kierunka południowo-
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wschodnim terenów Schodnicy, z któremi też wykazuje wielką ana. 
logję w rozmieszczeniu złóż ropy. 

Dalej ku wschodowi leży teren Rypnego. Ropa naftowa jest tu 
wydobywana z wtrąceń piaskowców w serji łupków menilitowych, 
występujących w południowem ze znanych tu dwóch siodeł. Nieregu. 
larne rozmieszczenie wspomnianych wtrąceń piaskowca oraz kompli. 
kacje natury tektonicznej powodują tu brak stałych poziomów ropo. 
nośnych. Duża rozciągłość obszaru produktywnego, odwierconego 
nieznaczną stosunkowo ilością szybów, r~kuje temu terenowi dłuż. 

szą przyszłość, co zgadza się i z tym faktem, że dotychczas niema tu 
spadku przeciętnej wydajności szybu. Absolutne liczby tej wydajna. 
ści ( około 0,6 tonn na dobę) wskazują jednak, że z terenem tym nie 
można łączyć poważnych nadziei przemysłowych. 

Co do wschodniego obszaru, to należy przedewszystkiem 
o~:!~u wspomnieć o Bitkowie. W Bitkowie, podobnie jak w Borysławiu, pro. 

w~:~;:~~0 -dukcja ropy jest połączona z t. zw. elementem wgłębnym, czyli z an. 
kiego. tykliną, ukrytą pod masami nasuniętemi. Głównemi warstwami ropo. 

nośnemi są tu piaskowce serji menilitowej. Maximum rozwoju prze. 
mysłowego Bitkowa przypada na rok 1925, od którego rozpoczyna się 

zniżka jego wydajności. Z Bitkowem łączono wielkie nadzieje, przy. 
puszczając, że odegra 'on rolę podobną do roli Borysławia. Atoli wier· 
cenia powojenne nie potwierdziły tych nadziei. Ujawniły one nietrwa, 
łość produkcji i, co najważniejsze, dowiodły, że zasiąg produktywno· 
ści złoża jest dość ograniczony; na południowych terenach zamiast 
ropy stwierdzono obecność tylko gazów ziemnych. Ujemną cechą 

Bitkowa jest znaczna głębokość szybów (przeszło 1.100--1.200 m). 
Przeciętna wydajność szybu, która wynosiła w r. 1921 2,5 tonny 

na dobę, spadła obecnie do 0,9 tonny, co dowodzi wyczerpania się 

obszaru eksploatowanego. Ogólna produkcja Bitkowa ..zbliża się do 
produkcji Schodnicy. 

Bezpośrednie prawie przedłużenie obszaru Bitkowa ku pd.
wschodowi stanowi teren Pasieczny. Dotychczasowa eksploatacja wy· 
kazała, że wydajność szybów, aczkolwiek nieznaczna, przeciętnie oko· 
ło 0,5 t na dobę, utrzymuje się jednak przez długie lata. Teren ten ma 
obecnie produkcję znacznie niższą od - Bitkowskiej. Zbadanie 
warstw, głębiej leżących, rokuje tu wciągnięcie do eksploatacji pozio· 
mów, należących, jak w Bitkowie, do t. zw. elementu wgłębnego. 

Inne tereny naftowe Małopolski Wschodniej, jak Słoboda Run· 
gurska, Rosulna, Kosmacz i t. d., nie zasługują ze względu na swoją 
obecną małą wydajność na bliższą uwagę w tym szkicu, jakkolwiek 
należy wspomnieć, że Słoboda Rungurska dostarczyła w latach 
1880-1927, naogół, przeszło 330 tys. tonn ropy. 
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Obliczenie zasobów pól naftowych jest daleko trudniejsze w po- Metody 
obllczanla 

równaniu do innych minerałów użytecznych ze względu na to, że ma- zasobów 

· · kł · hli t pu zlót IllY tu do czyniema z surowcem cie ym, a więc ruc wym, wys ę - naftowych. 

jącym zwykle wspólnie z wodą i gazami, a nasycającym skały ba.rd,zo 
niejednolicie w zależności od trudno nieraz uchwytnych czynmkow 
natury geologicznej. Nie daje się więc tu zastosować zwykła objęto-
ściowa metoda obliczania zasobów, która w danym przypadku powin-
naby polegać na obliczeniu objętości skał naftowych w danym 
obszarze. 

Natomiast złoża naftowe posiadają specjalną właściwość, którą 
można spożytkować dla oceny ich zasobności. Mianowicie, wydajność 
pewnej jednostki kopalnianej, jaką jest szyb naftowy, zależy nietyle 
od woli ludzkiej, co od przyrodzonych warunków złoża, przedewszyst
kiem - od jego zasobności. Stąd wynika możność oceny złoża we
dług otrzymanych już rezultatów jego eksploatacji. 

Dlatego tego musimy tu, przedewszy;stkiem, zatrzymać się na 
osiągniętych dotychczas wynikach eksploatacji naszych złóż nafto
wych. 

Produkcja ropy w Polsce osiągnęła swe maximum w roku 1909,ProdukcJa. 
kiedy wynosiła ona 2.100.000 tonn, co stanowiło podów~zas 5 % pro-
dukcji światowej. Od tego roku nastąpił dość gwałtowny spadek pro-
dukcji naftowej w Polsce, tak, iż w r. 1913 wynosiła ona zaledwie 
1.115.000 tonn, czyH 2 % produkcji światowej. 

Produkcję ropy w Polsce odrodzonej podaje tabelka następująca: 

Lata Ilość tonn: 

1919 831.700 
1920 765.020 
1921 704.870 
1922 713.100 
1923 737.180 
1924 770.790 
1925 808.340 
1926 790.320 
1927 722.590 

::: 1928 730 600 
1929 668.510 
1930 662.760 

Widzimy więc, że w ciągu dziesięciu ostatnich lat produkcja ro
py utrzymywała się mniej więcej na tym samym poziomie. Dopiero 
w r. 1929 nastąpił znaczniejszy jej spadek. Należy przytem nadmie
nić, że produkcja 1929 r. stanowiła już tylko 0,34 % produkcji świato-
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wej, przyczem Polska zajęła 14-te miejsce wśród krajów, produkują. 
cych ropę naftową, na całym świecie, 3 zaś miejsce - w Europie (po 
Rosji i Rumunji). 

!0
~:~~: W przemyśle naftowym główną rolę odgrywa, jak wiadomo, Bo. 

widzenia rysław. Poza Borysławiem wyróżniamy w statystyce produkcji nastę-
geoiogJI . 
ekono- puJące trzy grupy obszarów naftowych: 1) obszary okręgu Drohoby. 

mlczneJ. ckiego (poza Borysławiem); 2) obszary wschodnie - okręg Stanisła. 
wowski i 3) obszary zachodnie - okręg Jasielski. 

Produkcję wszystkich tych obszarów podaje tabelka następująca· 

Okręgi górnicze 
li 

1913 

li 
1926 

li 
1927 

tono I % tonn I % tono I % 

Drohobycz: 
złoża borysławskie . I 89,7 

603.230 75,8 531.100 73,5 
złoża pozostałe \ I.OOO.OOO 75.610 9,4 78.090 10,8 
Stanisławów 

I 
45.000 4,0 46.660 6,0 40.740 5,6 

Jasło . 70.000 6,3 70.330 8,8 72.660 10, 1 

I 1.115.000 100,0 795.830 100,0 722.590 100,0 

Procent wydobycia 

I z r. 1913 100,0% I 71,3% 64,8% 

Okręgi górnicze 
li 

1928 

li 
1929 

li 
1930 

tono I % ton n I % ton n I i 

Drohobycz: 
złoża borysławskie . 536.970 73,0 470.570 70,4 433.340 66,9 
złoża pozostałe 80.040 10,9 78.910 11,8 85.600 12,9 
Stanisławów 42.790 5,8 45.420 6,8 48.470 7,3 
Jasło . 76.190 10,3 73.610 11,0 85.350 12,9 

735.990 100,0 668.510 100,0 662.760 100,0 

Procent wydobycia 
z r. 1913 66% 60,0% 59,4% 

Z tabelki tej widzimy, że Borysław odgrywa dominującą rolę 
w naszym przemyśle naftowym. Rola ta jednak z biegiem czasu choć 
nieznacznie, ale stale zmniejsza się. Odpowiednio wzrasta więc udział 
produkcji innych obszarów. 

Aby ocenić znaczenie tych faktó,w dla przemysłu naftowego Pol
ski, należy zatrzymać się nieco na geologiczno-ekonomicznej charak
terystyce naszych obszarów naftowych. 

Obszar Borysławski jest najbardziej wydajnym nietylko z punktu 
widzenia ogólnej jego produkcji, lecz i pod względem wydajności po-

I 
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szczególnych szybów naftowych. Widzimy to z następującego zesta-

wienia: 
Przeciętna dzienna wydaj
ność otworu, będącego 

w ruchu w tonnach (r. 1928) 

Obszar Borysławski 
Okręg Drohobycz poza 
Okręg Stanisławów 

Okręg Jasło . 

2,30 
Borysławiem 0,26 

0,49 
0,23 

Zmiany przeciętnej wydajności szybów z biegiem czasu ilustru

ją liczby następujące: 
Przeciętna roczna wydajność 1 szybu eksploatacyjnego w ton-

nach. 
Lata 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

Borysław 

2.800 
2.500 
2.260 
2.450 
2.250 
1.660 
1.440 
1.200 

970 

Obszary poza 
Borysławiem 

100 

105 
103 
116 
120 
118 
115 
110 

Widzimy więc, że przeciętna roczna produkcja 1 szybu w Bory
sławiu, według danych z r. 1929, przewyższa przeszło ośmiokrotnie 
odpowiednią liczbę w pozostałych obszarach. 

Ta sama tablica wskazuje nam jednak stały spadek przeciętnej 
produkcji rocznej 1 szybu w Borysławiu, która w r. 1929 wynosi tylko 
29 % odpowiedniej liczby z r. 1921. Aby zahamować tak gwałtowny 
spadek produkcji, należało zwiększać ilość szybów ekploatacyjnych. 
Liczbę ich podniesiono ze 185 szybów w r. 1921 na 485 szybów w r. 

1929. 
Ponieważ tereny, zajęte w Borysławiu przez obecne kopalnie, 

stale ubożeją, wypada więc dla wzmożenia produkcji odwiercać no
we tereny, leżące poza obrębem obecnie eksploatowanych. Sprawa 
fa wiąże się przeto z kwestją zasiągu złóż Borysławskich. Granice ich 
na północy, zachodzie, a częściowo i wschodzie wykazują szyby czyn
ne obecnie. Pozostaje więc niewyjaśnioną dotychczas granica połu
dniowa. I tu też - na obszarze Mraźnicy - są obecnie coraz czę
ściej podejmo,wane nowe wiercenia. W kierunku tym naogół złoże 
zap!ida wgłąb. Z natury rzeczy szyby muszą tu być coraz to głębsze. 
Głębokość nowych szybów w Mraźnicy wynosi obecnie 1.600-
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2.000 m, co przewyższa znacznie odpowiednie liczby w innych na 
sz~c? obsz~rach naftowych, jak również - i przeciętne liczby głębo 

1 

kosci szybow ~ ~nnych krajach, produkujących ropę naftową. Zwięk: 
sza to, ~czywiscie, w znacznym stopniu koszta produkcji i wpływa 
deprymuJąco na dalszy rozwój wierceń. 

Roz~ój robót _wiertniczych w Borysławiu za ostatnie lata cha. 
rakteryzuJą następuJące liczby: 

Lata Ilość wierconych Ilość odwierco-
i pogłębianych szybów nych metrów 

1921 229 42.250 
1922 219 43.520 
1923 116 38.990 
1924 138 31.840 
1925 113 28.720 
1926 104 33.960 
1927 105 38.860 
1928 90 37.100 
1929 34.097 
1930 56 28.616 

. , , Wid~my tu stałe zmniejszanie ilości wierconych szybów gd 
~;.se o~wt~rconych m~trów utrzymuje się na tym samym mniej' wię~ 

J. P_0 zi~~ie. Dowodzi to koncentracji prac wiertniczych w coraz to 
mme1sze1 ilości szybów, ale zato coraz to głębszych. 

Ze wszystki~h przytoczonych powyżej danych widzimy, że Bo
:rła W p~zeszedł JUŻ prze.z swój kulminacyjny punkt rozwoju i zbliża 
ę .o~ecrue ku wyczerpaniu. Rozwój prac wiertniczych w południowe' 

cz~sc1 ~bs~ru może utrzymać przez czas pewien produkcję na pozio~ 
m~e b!isk1m do obecnego. Pocieszającemi pod tym wz lędem b ł 
os1ągmęte na początku roku 1930 dodatnie wyn'k' g b' py y t · I · 1 1 w szy 1e e-
amb, ez;cym zn~cznie na południe od dotychczas eksploatowanych 

sz!k 0.w orysław1a. Nie może to jednak uchronić obszaru tego od ni'e 
um moneń · k · d · -
1 

b ~o, 1 a się ~ a Je, znaczinego spadku produkcji za lat kilka 
u , w naJlepszym razie, kilkanaście. 

Obszary Przejdźm k I . d . h 1 poza Bo- , Y z O ei O mnyc eżących poza Borysławiem obsza-
rysławlem row naftowych. Przytoczona powyżeJ' tablica (str 41) ..1 - dd · · 
z punktu ter te d . . · UIOW z1, ze 
wldzlenla eny o znacza Ją się znacznie mniejszą w stosunku d B ł · geologJł lecz zat b d · . ł . ' o orys awta, 

ekono- b , 0 ar zteJ sta ą przeciętną roczną wydajnością 1 szybu Ilość 
miczneJ. szy ow, będących w eksploatacji, zwiększa się tu znaczni' . I .. · · B ł · · . e wo meJ, 

ruz w orys awm i wynosi obecnie około 1.600. 
Stan robót wiertniczych na t h b h .1 . tablica: yc o szarac I ustruJe następująca 
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Lata 
Ilość szybów Ilość przewier-
w wierceniu conych metrów 

1922 93 46.020 

1923 132 35.798 

1924 107 69.503 

1925 52.216 

1926 105 53.291 

1927 123 59864 

1928 117 57.663 

1929 64811 

1930 137 87.982 

Jak widzimy, ilość wierceń i ilość przewierconych metrów poza 
Borysławiem utrzymywała się do roku 1926 mniej więcej .na jedna
kowym poziomie, w ostatnich zaś latach wykazuje zwyżkę. 

Przechodząc do podziału produkcji pomiędzy poszczególne ob
szary, należy zaznaczyć odrazu, że wszystkie one pozostają pod wzglę
dem wydobytej ropy daleko wtyle poza Borysławiem. Najpoważniej
sze z tych obszarów, Schodnica w okręgu Drohobyckim i Bitków 
w okręgu Stanisławowskim, dały w latach ostatnich po 30-35 tysię
cy tonn rocznie. Dalej idą Wańkowa i Rypno, w okręgu Drohobyckim, 
i Potok w Jasielskim, z roczną produkcją po 10-12 tysięcy tonn. 

Pozostałe obszary posiadają produkcję poniżej 10 tysięcy tonn 

rocznie. 
Większość tych drobnych złóż ropy znajduje się w okręgu Ja-

sielskim. Wszystkie kopalnie tego okręgu charakteryzują się nie
znaczną stosunkowo głębokością (150-800 m); wyjątkowo tylko głę
bokość szybów przekracza 1.000 m. Przeciętna wydajność szybu wy
nosi obecnie około 0,23 tonny dziennie, czyli jest 10 razy niższa od obec
nej przeciętnej wydajności szybów Borysławskich. Natomiast szyby 
okręgu Jasielskiego wyróżniają się dodatnio trwałością swej produk
cji. Warunki te prowadzą, jak widzieliśmy, do stosowania specjalnego 
systemu eksploatacji, polegającej na odwiercaniu znacznej ilości szy-
bów i ich jednoczesnej eksploatacji. 

Kopalnie okręgu Stanisławowskiego posiadają wydajność około 
0,49 tonny na szyb dziennie, wydajność szybów jest tu jednak mniei 
stałą, szczegófnie, jeśli chodzi o główny obszar okręgu: Bitków. 

Zanim przyjdziemy do ogólnych wniosków, tyczących się zasob
ności naszych złóż naftowych, zatrzymamy się jeszcze nieco na jako
ści naszych rop i na ich spożytkowaniu. 

Większość rop całego okręgu Drohobyckiego, łącznie z Borysła-
wiem, oraz rop okręgu Stanisławowskiego należy do typu parafino-

Jakość 
naszych 

rop. 
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wy.eh; ropy zaś Jasielskie są przeważnie bezparafinowe lub słabo p 
rafmowe. a .. 

. O pracy naszych rafineryj naftowych dają pojęcie następujące 
liczby. W r. 1928 przerobiły one 725.360 t, co stanowiło 97 5 % c ł · 
nasz . d k „ R f . ' o a ei 
. eJ pro u CJI. a meqe wykorzystały w tym roku podobnie · k 
1 la~ ~oprzednich, tylko około 60 .9~ swej zdolności prz~róbczej, c~ ;:. 
wo UJe wzrost kosztów produkcji. 

b 1 O warto~ci użytkowej naszych rop daje pojęcie następująca ta

v-.~ ;928 ':~kazu1ąca wydajność przeróbki ropy wszystkich gatunków 

Benzyna (bez gazoliny) 
Nafta 
Olej gazowy . 
Oleje smarowe 
Parafina 
Asfalt 
Koks. 

Półprodukty i pozostałości 
Strata 

Tonny 

96.749 
216.712 
126.491 
110 981 
40 086 
19.959 
10.236 
44234 
59 912 

725 360 

13,3% 
29,9% 
17,4% 
15,3% 
5,5% 
2,7% 
1,4% 
6, 1 't 
8,4% 

100,0% 
1(onsumcja Prod k · f 
w:':'";!~z- n u ~Ja ~a towa zaspakaja konsumcję wewnętrzną i w znacz-

duetó; ym procencie Jest przedmiotem eksportu. Wewnętrzna konsumc·a 
~a!~:;:;t siale wzrasta, jak to widać z następującej tablicy: J 

Lata 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

Procent konsumcji wewnętrznej 
w stosunku do całej przeróbki 

33 19% 
39,69% 
44,74% 
34,67% 
37,20% 
39,61% 
52,46% 
51,45% 

67,50% 

W szczeńólnie rą t · 
E, czem emp1e wzrasta wewnętrzne zapotrzebo-

wanie na benzynę. 

. ,~idzim~, że przy zachowaniu obecnej produkcji grozi nam 
prze1sc1e za kilka lat z liczby krajów, eksportu,· ących produkt ft _ 
we do k t g „ k · , · Y na o , a e 9q1 raJow importujących. 
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Staje więc przed nami specjalnie ostro kwestja zasobności na
szych złóż naftowych i pytanie, czy możemy liczyć na zwiększenie 

naszej produkcji. 
Opierając się na tem1 cośmy podali powyżeL możemy stwier

dzić, że obecnie znane i eksploatowane złoża nie rokują żadnych na
dziei zwiększenia naszej produkcji. Może być tylko mowa o zahamo
waniu spadku produkcji i możliwie dłuższem utrzymaniu jej na pozio

mie bliskim do obecnego. 
Jak widzieliśmy, Borysław1 dający obecnie około 67 % naszej 

produkcji, może utrzymać się mniej więcej na ob-ecnym poziomie wy
dobycia w przeciągu kilku lub najwyżej kilkunastu lat. żadne z pozo
stałych znanych złóż nie może się równać co do wydajności z Bory
sławiem. Dotychczasowa produkcja wszystkich tych złóż, wynoszącn 

w sumie około 200 tysięcy tonn rocznie , może być utrzymana przez 
lat kilkanaście. W rezultacie więc znane nasze złoża mogą utrzymy
wać swą produkcję mniej więcej na poziomie obecnym przez okres 
względnie krótki, poczem należy oczekiwać znacznego jej spadku. 

Jedynem więc wyjściem z sytuacji jest intensywne poszukiwanie Spraw~ 
odkrycia 

nowych, nieznanych dotychczas terenów naftowych. Spr a wa ta do nowych 

ostatnich lat nie była postawiona należycie . Kapitał stronił od ryzy- na~~6;ych ~ 

kownych wierceń na nowych terenach i koncentrował swą uwagę no 

złożach znanych. 
Doniosłe znaczenię dla rozwoju wierceń na nowych1 niezbada

nych terenach ma utworzona w r. 1928 Spółka ;,Pionier" z udziałem 
rządu i wszystkich głównych firm naftowych. Celem tej Spółki, jak 
wskazuje jej nazwa, jest prowadzenie wierceń typu pionierskiego. 

Główna uwaga ma być przytem zwrócona na przedgórz·z Kar
pat. Przemawiają za tern i przesłanki natury teoretyczno-geologicznej , 
i analogje do obszarów naftowych Rumunji i Kaukazu1 należących det 
tego samego systemu geologicznego. Nasze lokalne warunki geolo
giczne utrudniają niezmiernie odcyfrowanie budowy geologicznej 
przedgórza1 co jest, oczywiście 1 niezbędne dla należytego rozmieszcze
nia punktów wierceń. Wypada tu posiłkować się prócz zwykłych me
lod badań geologicznych jeszcze metodami geofizycznemi. 

Prócz przedgórza należy zwrócić uwagę jeszcze na. dwa obszary: 
1) na brzeg Karpacki, wzdłuż którego należy prowadzić poszu

kiwania dalszego ciągu t. zw. elementu wgłębnego Borysławia w obu 
kierunkach, t. j. ku półn.-zachodowi i połudn.-wschodowi; 

2) na t. zw. wypiętrzenie Orowskie1 gdzie można spodziewać 
się odkrycia dalszego południowo-wschodniego ciągu Borysławia. 

Widzimy więc, że mamy jeszcze prawie niezbadane tereny, któ-
re mogą zawierać poważniejsze złoża naftowe. W ciągu najbliższych 
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~ilk.u lat .muszą być przeprowadzone tam systematyczne badania 
1 wiercerua, które zdecydują o przyszłości naszego pr.zemysłu nafto
wego. 

, , ~al~ży. zaznaczyć, że pewne dane geologiczne wskazują możli
~os~ istmema w ~olsce jeszcze drugiej prowincji roponośnej, któraby 
się ciągnęła od Wie.lkopolski przez Kujawy, w stronę Buska-Wójczy. 
Zn.ane. wyst~powarua ropy w tej ostatniej miejscowości łączyłyby sie 
"'! takim ~az1e, z tą nową prowincją. Złoża naftowe tej prowincji nale: 
~ałoby wiąz~c z występowaniem cechsztynu solonośnego, podobnie, 
Jak ma to miejsce w Hannowerze. Są to jednak obecnie rzeczy zbyt 
teo~etyczne, ~by trzeba było na nich dłużej zatrzymywać się w tym 
szkicu geologiczno-ekonomicznym. 

Niepewność co do należytego zabezpieczenia naszego przemy
sł~ ~aftowego odpowiedniemi zasobami złóż naftowych stawia, oczy
w1sc1e, na. por,ządku dziennym kwestję otrzymywania produktów naf
to_:wych z mnych surowców. W naszych warunkach takiemi surowca
~1 m~gą być gazy ziemne, węgle kamienne i brunatne, wreszcie łupki 
bitumiczne. Wzmianki o tern znajdziemy w opisie odnośnych surow
ców. 

oz:~;że- , . Powinniśmy teraz zatrzymać się nieco na metodach ·oznaczeń 
na mapie złoz naftowych na naszej mapie bogactw kopalnych 
bogactw • 

kopalnych. • ,ze wzg~ęd~ na specjalny charakter złóż naftowych wypadło od-
stąp~c od ogolneJ metody oznaczeń i ograniczyć się do wskazania na 
~apte obszarów e~sploatowan~ch i obszaró,w możliwego występowa
ma ropy ~aftoweJ. Obszary pierwszej kategorji wypadnie zaliczyć, 
we~ług. ogo~nego sch~matu, do znajdujących się na granicy między 
z~ozam1 stw1erdzone1?1, a prawdopod~bnemi. Z jednej bowiem strony 
s~ to tereny ze stwierdzoną wartością przemysłową, na których są 
wiercone szyby eksploatacyjne, z drugiej zaś - jak wiemy nawet 
w najdokład~ej odwier~onym obszarze naftowym nigdy nie~a pew
nosc1, czy kazdy pogłęb10ny szyb okaże się produktywny. 

Nie wszystkie obszary eksploatowane zajmują przestrzeń tak 
znaczną, a~y można je było oznaczyć na mapie. W takich przypad-
kach stosuJemy metodę znakowania przy pomocy kółek W · 1 · , . reszcie 
ozn~czy ismy kr.zyżykami ślady ropy naftowej lub gazu ziemnego, 
stwierdzone w wierceniach, nie będących obecnie w stanie eksploatacji. 

Duże trudności wywołuje oznaczenie na mapie obszaru możli
~ego ~stępowanf a rof Y. naftowej. Co do Karpat, to przyjmujemy, 
ze. mozemy spodziewac się tu występowania ropy na całym obszarze, 
zaJętym przez t. ,zw. flisz karpacki. Wyłączamy więc z obszaru możli
wego występowania ropy naftowej tylko krystaliczne trzony Tatrzań-
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skie i podobne obszary na południe od Kut, w trójkącie, wcinającym 
się w terytorjum rumuńskie. 

Północna granica możliwego zasiągu złóż ropy naftowej obej
JJluje obszar występowania neogenu przedgórza. Poza tą linją znajdu
ją się tylko nieznaczne płaty neogenu, przykrywającego leżącą nie
głęboko płytę podolską, złożoną ze skał starszych. Neogen ten nie 
wrkazuj e żadnych oznak roponośnych. 

Przeprowadzona w ten sposób granica obszaru naftowego ciąg
nie się od Rumunji na wschodzie w kierunku zachodnim aż do okolic 
Krakowa, gdzie zbliżamy ją do brzegu Karpackiego, wyłączając tym 
sposobem z obszara możliwej roponośności obszar występowania neo
genu w Zagłębiu Węglowem. Neogen ten jest dokładnie zbadany przez 
szereg głębokich wierceń, które musiały go przebić, aby dojść do ni
żej leżącego karbonu produktywnego, i nigdzie przytem nie wy~azały 
fladów ropy naftowej. 

Co zaś do Karpat, to na zachodzie zostały one włączone do moż-
liwego obszaru roponośnego w całości, aż do granicy Czesko
słowackiej z wyjątkiem wspomnianych po,wyżej trzonów krystalicz
nych. Zrobiono to ze względu na stwierdzone tu w niektórych wier
ceniach we fliszu karpackim ślady ropy naftowej, zbyt jednak drobne, 
aby oznaczać odpowiadające im punkty na naszej mapie. 

Granicę pomiędzy obszarem Karpackim, a tak zwanem przed
górzem, włączonem również do możliwego zasiągu złóż naftowych, 
stanowi t. zw. brzeg Karpacki. Jest on zaznaczony pomiędzy granicą 
Rumuńską a Przemyślem niebieską linją, jako południowa granica 
możliwego zasiągu utworów solonośnych, związanych; jak zobaczymy 
niżej, z neogenem przedgórza. 

Osobnego znakowania kopalń naftowych na mapie nie dało się 
zastosować ze w,zględu na drobne naogół i zbyt wąskie zajęte przez 
nie tereny, co uniemożliwia umieszczenie odpowiednich znaków. 
W wykazach statystycznych i we wszelkich opisach figurują zwykle 
nie kopalnie, lecz pewne obszary naftowe, noszące nazwę pobliskich 
osiedli. Wszystkie te osiedla zostały oznaczone na mapie. Podkreślić 
tych nazw kolorem nafty, jak to się stosuje do innych minerałów uż.y
tecznych, nie mogliśmy, wobec tego, że te podkreślenia mieszałyby 
się z oznaczeniami terenów kopalnych, posiadającemi również cha-

rakter wąskich linij. 
K westja możliwego istnienia złóż naftowych we wspomnianym 

drugim obszarze (Wielkopolsko-Kieleckim) jest zbyt jeszcze teore
tyczna, aby obszar ten można było oznaczyć na mapi~, chociażby ja
ko · teren. możliwego występowania ropy. Zaznaczyliśmy na mapie tyl
ko występowanie ropy naftowej w W ójczy; znajduje się ono w grani-



Złoża 
gazowe. 
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cach występowania neogenu na przedgórzu Karpat, włączonego do 
obszaru możliwie roponośnego. W ten sposób W ójcza została jakby 
zaliczona do prowincji Karpackiej (obejmującej Karpaty i przed
górze). 

V. Gazy ziemne. 

Wszystkie nasze występowania gazu ziemnego znajdują s i ę 
w Kaq~ackim obszarze naftonośnym i na przedgórzu i pozosta,ą 
w związku ze złożami ropy naftowej. 

Wyst,ępowania te można podzielić na następujące dwie grupy: 
a) Złoża eksploatowane samodzielnie, czyli tworzące tereny 

gazonośne w prawdziwem słowa tego znaczeniu, aczkolwiek gene· 
tycznie związane ze złożami naftowemi. 

b) Gazy, otrzymywane przy eksploatacji złóż naftowych. 
Z liczby terenów, wyłącznie gazonośnych, należy na pierwszem 

miejscu pcstawić obszar Daszawy, leżący na przedgórzu, na pn.
wschód od Stryja. Gazy wydzielają się tu z warstw miocenu. Ropy 
naftowej na obszarze Daszawy dotychczas nie stwierdzono. 

Mniejsze narazie znaczenie ma drugie występ o w anie gazu ziem
nego na przedgór,zu, mianowicie w okolicy Kałusza. 

W pasmie Karpackiem są znane dotychczas następujące samo
dzielne obszary gazonośne: 1) w zachodniej części obszaru naftowego 
pomiędzy Jasłem a Krosnem, okolice Mięcinki; 2) w południowej czę
ści ohs,zaru Bitkowa oraz w obok leżącej Pasiecznej; 3) w niektórych 
innych miejscowościach Karpat. 

W okręgu Jasielskim możemy wydzielić, jako obszar wyłącznie 
gazowy, pasmo Mięcinki, leżące na przedłużeniu naftowego siodb-1 
Potoku. Gazonośne warstwy należą tu do eocenu. 

Obszar gazonośny Bitkowa stanowi osobną jednostkę tektonicz
ną w postaci płaskiego siodła, występującego na pd.-zachód od ob
szaru naftowego. Główne złoże gazowe znajduje się tu w górnej czę
ści serji menilitowej. 

W bezpośredniem sąsiedztwie z obszarem Bitkowa leży teren 
gazowy, odkryty już w gminie Pasieczna. Główna warstwa gazonośna 
leży tu w spągowej części serji menilitowej. 

Prócz wspomnianych obszarów, mających nazwę gazowych, ga
zy ziemne są otrzymywane w mniejszych lub większych ilościach na 
wszystkich prawie obszarach naftowych wspólnie z ropą naftową. 
Specjalnie obfituje w nie Borysław. 

Skład chemiczny, a co ,za tern idzie i _możliwość spożytkowania 
gazów, pochodzących z pól czysto gazowych _oraz terenów naftowych, 
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bywa rozny. Pierwsze zawierają w swym składzie prawie wyłącznie 
metan. Są to t. ,zw. gazy suche, nie nadające się do przeróbki na ga
zolinę. Używa ich się wyłącznie na opał, gdyż użyteczna ich wartość 
opałowa wynosi około 8.500 kaloryj. Gazy, otrzymywane wspólnie 
z ropą naftową, zawierają prócz metanu, inne jeszcze węglowodory; 
mają one nazwę gazów mokrych i służą do otrzymywania gazoliny. 

Przemysłowa produkcja gazu ziemnego w. Polsce datuje się od Produkcja 
i prze-

roku 1919„ Do tego czasu otrzymywane przy eksploatacji ropy nafto- róblla. 

wej gazy wypuszczano całkowicie w powietrze, później zaś zużytko
wywano je częściowo jako opał do celów, bezpośrednio związanych 
z przemysłem naftowym w kopalniach i rafinerjach. Dlatego też nie 
posiadamy z tego okresu żadnych danych co do produkcji gazów. 

Odkrycie samodzielnego obszaru gazowego w Mięcince wywo
łało zainteresowanie się sprawą gazową w Polsce i pchnęło ją na 
szersze tory. Rozpoczęto budowę gazociągów, co umożliwiło spożyt
kowanie gazów poza obszarami karpackiemi. Następnie zaś przystą
piono do zakładania gazoliniarni. Należy zaznaczyć, że po odgazoli
nowaniu gazów są one następnie używane na opał. 

Produkcja gazów i stopień przeróbki ich na gazolinę uwidocznia 
następująca tabela: 

Ogólna pro-. Przeróbka ga-
Wytwórczość gazoliny dukcja gazu zu ziemnego w %% 

Rok ziemnego na gazolinę produkcji 

w tysiącach w tysiącach gazu w tonnach ze 100 m3 

m a ma 
gazu k_g. 

1920 404.973 4.484 1,1 591 12,4 
1921 400.305 5.265 1.5 661 14,8 
1922 403.317 6.950 1,7 922 11,7 
1923 390.231 8.850 2,2 795 8,2 
1924 437.945 42.376 9,7 3.435 8,1 
1925 535.017 11( .249 21,8 9.793 8,4 
1926 481.367 186.140 38,6 18.044 9,7 
1927 454.139 248.415 53,4 27.794 11,2 
1928 459.531 259.205 55,6 31.855 12,3 
1929 466.683 277.083 59,3 34.504 12,5 
1930 486.586 246.851 58,8 38494 15,5 

-
Widzimy stąd, że przy słabo naogół zmieniaJącej się _ ogólnej 

rocznej produkcji gazu ziemnego1 wzrasta w bardzo szybkiem tempie 
otrzymywanie z tych gazów gazoliny; czasowe (w latach 1924-1926) 
zmniejszenie się % wydajności gazoliny z 1 m3 gazu tłumaczy się 
znacznem zwiększeniem się produkcji, przyczem użyto do przeróbki 
i gazy uboższe w gazolinę. 
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O znaczeniu przemysłowem przeróbki naszych gazów na gazolinę 
świadczy fakt, że otrzymana w ten sposób gazolina wyniosła w r. 1928 
około 34 % krajowej produkcji benzyny z naszych rop naftowych. 

Podział produkcji gazów pomiędzy poszczególne okręgi zesta
wiamy poniżej ( w tysiącach m 3

) : 

R. 1927 R. 1928 R. 1929 

Okręg jasielski (głównie za-
głębie gazowe Jasło-Krosno) 45.537 44.054 48.135 
Okręg stanisławowski (głów-
nie Bitków 76.117 62.182 42.007 

Okręg drohobycki prócz Bo-
rysławia (głównie Daszawa) 60.733 76.083 99.305 
Okręg Borysław 271.213 277.232 276.235 

Należy zaznaczyć, że liczby w tern, jak również i w umieszczo
nem powyżej zestawieniu nie · wykazują nam całej zdolności produk
cyjnej obszarów gazowych, gdyż produkcja tych ostatnich jest sztucz
nie pow~trzymana z powodu niedostatecznego rozwoju gazociągów 
(obszar Daszawy) lub zupełnego ich braku (Bitków). 

Obecnie są czynne 2 gazociągi: 1) Daszawa-Stryj- Drohobycz 
i 2) Iwonicz-Jasło-Gorlice. Ogólna ich długość wynosi 110 km. Po
zatem wykończono jeszcze gazociąg: Stryj- Lwów. 

oznacze- Na mapie bogactw kopalnych oznaczyliśmy, jako obszary gazo· 
na ~:ple we 4 tereny, w których są nawiercone, a częściowo i eksploatowane 

kobog,actwh gazy, a mianowicie: Męcinka, Daszawa, Bitków i Pasieczna. Zasiąg 
pa nyc . . , 

możliwego występowania gazów ziemnych jest zaznaczony na mapie 
wspólnemi dla wszystkich minerałów bitumicznych granicznemi 
Iinjami. 

VI. Wosk ziemny (Ozokeryt). 

W osk ziemny czyli ozokeryt jest, jak wiadomo, minerałem sta
łym, złożonym z węglowodorów szer.egu parafinowego. Złoża jego wy

stępują zwykle w związku ze złożami ropy typu parafinowego. 

Złoża wosku ziemnego w Polsce są znane w Borysławiu, Dźwi
niaczu, Staruni i Truskawcu. Złoża te mają charakter żył, które 
w głównem złożu Borysławskiem przecinają warstwy dobrotowskie 
i iły solne w północnej części starego pola naftowego w Borysławiu. 
Treść żyły ma zwykle charakter brekcji, złożonej z ułamków sąsied
nich skał, scementowanych ozokerytem. 
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Obecnie są czynne w Polsce kopalnie wosku ziemnego w Bory
sławiu, Dźwiniaczu i w Starunij roboty w Truskawcu miały dotych
czas charakter poszukiwawczy. 

Przed laty trzydziestu produkcja wosku ziemnego w b. Galicji 
sięgała 6.000-7.000 tonn, w r. 1913 wynosiła 1.540 f. W ostatnich la
tach produkcja utrzymuje się na poziomie 700-900 f rocznie. Główną 
przyczyną zmniejszenia się produkcji jest wprowadzenie u nas odpa
rafinowywania ropy, która daje tą drogą znaczne ilości parafiny. 

Na mapie bogactw kopalnych wskazujemy tylko trzy kopalnie 
wosku ziemnego. Złoża Truskawieckiego nie oznaczamy, gdyż znacze
nie jego praktyczne nie zostało jeszcze ostatecznie wyjaśnione. 

VII. Łupki bitumiczne. 

Łupki bitumiczne występują w Polsce w dwóch głównych obsza
rach: 

1) W Karpatach tworzą one stały poziom stratygraficzny w miej
scowym fliszu, noszący nazwę łupków menilitowych, poziom, wspom
niany niejednokrotnie powyżej przy opisie złóż ropy naftowej. Naj
lepsze łupki bitumiczne znajdują się prawdopodobnie w dolnej części 
serji. Naogół jednak łupki zmieniają często swój charakter nie tylko 
w kierunku pionowym, lecz i w kierunku biegu warstw. 

Łupki menilitowe występują w Karpatach w związku z miej se o
wą tektoniką, w postaci szeregu pasm o długości nieraz kilkudziesię
ciu kilometrów. Miąższość tej serj i wynosi przeciętnie około 250 m. 
Widzimy z tego, jak olbrzymie są zasoby łupków menilitowych w Kar
patach. Jaka część tych łupków może zasługiwać na nazwę bitumicz
nych i wzbudzić zainteresowanie przemysłowe, pokażą dopiero spe
cjalne badania, do których obecnie przystąpiono j dotychczasowe po
szukiwania były zbyt dorywcze, aby można było wyprowadzić z nich 
jakiekolwiek bądź wnioski real1ne. 

Należy zaz~aczyć, że przy ocenie pr,aktycznego znaczenia łup
ków powinny, prócz procentowej zawartości bituminów, odgrywać po
ważną rolę jeszcze dwa czynniki: a) geograficzine położenie danego 
obszaru łupków i b) możliwość zastosowania na szerszą skalę odkryw
kowego systemu wydobywania. 

2) Drugim obszarem występowania łupków bitumicznych są gó
ry Świętokrzyskie, gdzie znajdujemy je przeważnie w górnym dewo
nie. Zajmują tu one bez porównania mniejszą przestrzeń, niż w Kar
patach. Do lepiej poznanych należą łupki z okolic Łagowa, na wschód 
od Kielc. Łupki te były dotychczas pod względem jakościowym je-
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szcze mniej znane, niż w Karpatach. Obecnie są one również obj ektern 
specj alrnych badań. 

Wobec niewyjaśnionej wartości praktycznej naszych łupków bi. 
tumicznych nie są one osobno oznaczone na mapie bogactw kopalnych. 
O ile chodzi o obszar Karpacki, to inależy zaznaczyć, że pasma łup. 
ków menilitowych, będące możliwemi złożami łupków bitumicznych 
występują na całym obszarze Karpat; północną granicą ich występ0,. 
wania jest więc wspomniany powyżej przy opisie złóż naftowych 
t. zw. brzeg Karpacki. 

VIII. Rudy żelazne. 

·ogólna Przyczyny natury ogólno-geologiczinej spowodowały, że na Zie. 
charakte- h p l k h . . d , , b , , . . , 
rystyka miac os ie me możemy się spo ziew.ac o ecnosci, przyna1mn1e1 
ztót. w większych ilościach, bogatych złóż rud żelaznych: :magnetytów, he

matytów i zasobniejszych w żelazo typów rud syderytowych lub żela. 
ziaków brunatnych. 

Dominującą rudą naszych złóż są ubogie stosunkowo żelaziaki 
ilaste, będące syderytem_ ze znaczniejszą domieszką części ilastych. 

Rudy te występują zwykle w dwuch postaciach: 
a) w postaci mniej lub więcej cienkich, lecz ciągłych warstw; 
b) w postaci konkrecyj bulastych, tworzących również stosunko

wo regularne pokłady. 
N aogół mniej są rozwinięte żelaziaki brunatne. 
Zaw,1rtość żelaza w naszych ruda~h wynosi 24 % - 37 % w sta

nie surowym. Niektóre żelaziaki brunatne bywają bogatsze, zawiera
ją bowiem żelaza 29 - 45 % . 

Złoża hematytu w Kieleckiem (Słupia Nowa) stanowią odrębny 
typ o bardzo ograniczonem występowaniu. 

Pewną rolę odgrywają w Polsce rudy -darniowe, zawierające po 
wyprażeniu 35 % żelaza. 

Polskie złoża rud żelaznych są ześrodkowane w następuj a.cych 
trzech głównych obszarach: 1) Częstochowsko-Wieluńskim, 2) Kie
lecko-Radomskim i 3) śląsko-Olkuskim. 

Obszar O b s z a r C z ę s t o c ho w s k o - W i e 1 u ń s k i. Obszar fen 
c~~~:i~- ciągnie się w postaci długiego i wąskiego pasa, poczynając od okolic 
Wieluński Zawiercia na południowym wschodzie, dalej w kierunku północno-za

chodnim obok Częstochowy, .aż do okolic Wielunia 1na północy. Serja 
rudonośna tego obszaru należy do środkowej jury i występuje w facji 
gliniastej. Na południe od okolic Zawiercia-Ogrodzieńca cała serja 
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d nośna stopniowo wyklinowuje się i w okolicach Chechł.a kellowej 
ru O 

• d · leży bezpośrednio na kajprze. Półn~cną . granic~ pasa ru onosn~g~ 

t owi wypiętrzenie w okolicach Wieluma o kierunku E-W, dz1ęk1 
san . . . t d . h któremu ukazują siię na powierzchni, zamiast wars w ru onosnyc , 

dściełaJ'ące 1·e utwory liasowe i kajprowe. Na pół1noc od tego wy-
po h . t . d piętrzenia warstw rudonośnych dotyc czas me s w1er zono. . 

Cała serj a rudonośna m~ słabe pochylenie ku półn.~wschodo~1. 
Wobec tego zachodnią ( właściwie p?łudniowo-~a~~odmą) gr~mcę 

Sma rudonośneńo stanowią wychodme rud na1mzszego poziomu, pa s d . 
przykryte niekiedy osadami czw:artorzę owemi. . . 

N a wschodzie serj a rudonośna zanurza się pod utwory gorno-
' uraj skie stanowiące pasmo wzgórz, szczególnie wyraźnie zaznaczo
J w ok~licach Częstochowy i dalej ku połud1niowi. Wykonane ostat
n~o wiercenia stwierdziły obecność utworów rudonośnych i pod tą po-
ru k . 
krywą górna-jurajską. Fakt ten może mieć poważne~ .ono~1c~ne zna-
czenie ma przyszłość; narazie jednak te głębsze częsci złoz me mogą 
wchodzić w rachubę. . . 

Ogólna miąższość serj i rudonośnej bywa zmienną; w okolicach 
Częstochowy sięga ona 130 m.,· w pobliżu Zawiercia - wynosi za-
ledwie 60-70 m. 

Główne znaczenie przemysłowe posiada dolna serj a warstw 

O miąższości około 30 m. W serj i tej znów 1należ: roz~óżniać dwa po
ziomy. W dolnym - występują pokłady ~elaz1~k~ i,l~stego, zwykle 
w t lub 2 ł.awicach, rzadziej - w 3 lub większeJ ilosc1. Sumaryczna 
miąższość tych ławic wynosi około 0,5 m. W razie obecności paru ła
wic leżą one zwykle tak blisko jedna od drugiej, że ~og~ b~ć ekspl~a
towane jednocześnie. Poziom ten jest bardzo stały i daJe się ~rze~le
dzić na całej prawie rozciągłości pasa rudonośnego, za ';YJątkie~ 
najdalej ku północy wysuniętej jego części. Prawie wszystkie obecme 
czynne kopalnie obszaru eksploatują ten wła~nie ~~ziom. . 

W górnym poziomie tej samej główneJ serJ1 r~~Y. wyst~puJą 
zwykle w postaci sferosyderytów, które tw.orzą 1na1czę.sc.ieJ rodzaJ po
kładów. Odległość między poszczególnemi pokładami Jest tu o ty~e 
znaczna, że utrudnia jednoczesną odbudowę kilku pokładów. WydaJ
ność t m2 powierzchni jest tu zwykle mniejsza, niż w złożach rud _pły: 
towych. Wobec tego, chociaż sferosyderyty zawierają często więceJ 
żelaza, niż żelaziaki ilaste, byw;aj ą one jednak rzadziej ek~ploatowane. 

Poza temi dwoma głównemi poziomami rudonośnemi spotykamy 
w granicach s~rji rudonośnej również rudy żelazne, lecz. nie ~osi~da
ją one zwykle wartości przemysłowej. Wyjątek stain~wią n~Jwyzsze 
pokłady serji, które sięgają czasem miąższości 0,5 m 1 bywaJą wte~y 
odbudowywane. Poważniejszy rozwój eksploatacji jest tu utrudmo
ny przez niestałość tego poziomu, głównie co do jakości rud. . 
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Prze~iętna zawartość Fe w rudach częstochowskich, obliczona 
z 82 tech.mcznyc~ analiz, wynosi, według C z. K u ź n i a r a, 30,6 % . 
O składzie chemicznym tych rud dają pojęcie następujące rozbiory 
chemiczne: 

Si02 • 

Ti02, 
A/2 03 
Fe2 0 3 

FeO. 
Mn O 
CaO. 
MgO 
K20. 
Na20 
H20+1rno 
H20- 110° 
P20s 
s. 
C02 • 

Fe 

4,48 
0,51 
1,29 
0,38 

47,17 
1,36 
4,10 
3,28 
O,o4 
0,06 
1,09 
0,26 
0,19 
0,17 

36,23 
36,94 

26,19 
0,81 
4,72 
3,79 

29,22 
0,90 
3,42 
2,15 
0,49 
0,69 
3,18 
1,19 
0,81 

21,57 
25,35 

5,91 
0,Q7 
0,66 
3,84 

43,80 
0,46 
4,18 
3,28 
0,46 

• 0,26 
0,68 
1,26 
0,45 

33,89 
36,72 

5,95 
0,42 
2,09 
0,60 

42,42 
0,81 
6,70 
3,29 
0,45 
0,35 
1,63 
0,78 
0,66 

33,87 
33,68 

N aj dokładniejsze obliczenia zasobów obszaru częstochowskiego 
~ostał~ dokona.ne prz~z Stanisława Kontkiewicza (syn~). Obliczył on, 
ze ogolna pow1erzchma obszaru rudonośnego wynosi 842 km2. W ob
sz.arz~ tym odr~żni~ on tereny następujących trzech kategoryj : 1) za
w1er a~ ąc~ przee1,ęfa11e 0,322 tonny na 1 m2 powierzchni, 2) zawierające 
prze~1~t~1e 0,161 f na 1 m2, 3) nieposiadające złóż, nadających się 

w_ dz1s1e1_szych wa~_unkach ekonomicznych do eksploatacji. Na tereny 
pierws~eJ k~tegoq 1 wypada 27, 7 % całego obszaru, 2-ej - 11,6 % , 
wreszcie 3-eJ - 60, 7 % . W ten sposób St. Kontkiewicz oblicza ogólne 
zasoby o~szaru Częstochowskiego na około 91.000.000 tonn, czyli, p-0 

potrącemu 10 % na straty, około 82.000.000 tonn rudy. 

K~:.~~t~- O b s z a r K i e 1 e c k o - R a d o m s k i. 
~adomskt Złoża rud żelaznych tego obszaru dają się podzielić znów za .. 

równo z geologicznego, jak i z terytorj alnego punktu widzenia na dwie 
duże grupy. 
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1) Złoża związane z paleozoicznemi utwor,ami gór świętokrzy
skich. Spotykamy je przeważnie na wschód od Kielc. Rudy w postaci 
żelaziaka brunatnego tworzą nieprawidłowe soczewki i gniazda 
w utwor.ach dolino-dewońskich. Złoża te są bardzo rozpowszechnione; · 
ich znaczenie przemysłowe jest jednak nieduże ze względu na bardzo 
nieregularne ułożenie. Dlatego też rudy te nie są obecnie nigdzie 

eksploatowane. 
Ze względu na swój skład chemiczmy, niektóre żelaziaki zbliża-

ją się do typu hematytów. 
Szcz.ególny typ stanowią złoża hematytu w Rudkach pod N ową 

Słupią: hematyt powstał tu z syderytu, będącego produktem metaso
matozy dolomitów środkowo-dewońskich. Hematyt tego złoża zawiera 
57 % Fe, syderyt zaś - tylko 38 - 47 % . Zasoby złoża w Rudkach są 
obliczone na 300.000 tonn. 

Złoża sferosyderytów, znajdujące się w Kieleckiem w najwyż
szym dewonie i w kulmie (na zachód od Łagowa), nie mają przemy-

słowego znaczeinia. 
Ogólnego obliczenia zasobów rud paleozoicznych (poza Rudka-

mi) nie posiadamy. Nieregularny charakter tych złóż utrudnia nie

zmiernie tego rodzaju obliczenia. 
2) Złoża, związane z utworami triasowemi i jurajskiemi. Złoża 

te występują w całym szeregu poszczególnych pięter miejscowych 
utworów triasowych. Są one mianowicie znane w piętrze rotu, następ
nie w wapieniu muszlowym, kajprze, serji retycko-liasowej, bacie 

i bajosie, wreszcie w kelloweju. 
Rot posiada dwa poziomy rudonośne: górny w postaci soczewek 

i gniazd żelaziaka brunatnego, o miąższości 0,30--0,75 m, i leżący 
o 1--4 m niżej - dolny poziom w postaci ławicy żelaziaka ilastego, 
o miąższości 0,20-0.30 m; ten· ostatni poziom odznacza si,ę stałością. 

Złoża rotu dają się prześledzić, poczy1nając od okolic Rzepina, 
. przez Krzyżową Wolę, okolice Bliżyna i w stronę Długołojowa. Wyż
sze części tego poziomu rudonośnego są przeważnie wyeksploatowane. 
Wartość przemysłowa głębszych poziomów serj i jest jeszcze nie-

wyjaśniona. 
W najwyższych pokładach wapienia muszlowego, a częściowo 

już w dolnym kajprze, są znane gniazda żelaziaka brunatnego, wystę
pujące w okolicach Skarżyska, Młodzaw, Parszowa, Majkowa OTaz 

w najbliższych okolicach Bliżyna. 
Zawartość żelaza w rudach tego poziomu waha się w dość sze

rokich granicach 29 - 49 % . 
O ~kładzie chemicznym rud dają pojęcie następujące analizy. 

I 
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CaO I MgO ,M.,o, / P,o, / s 

Pleśniówka I 29,8 35,85 7,55 0,44 0,20 1,20 O 8 

II · 49,50 4,59 1,28 0,86 ślady 10,64 0:3! śf~~~ 

~t , Rudy ł te stanowią wyższy, utleniony poziom serj i rudonośnej 
ory z~sta już przeważnie wyeksploatowany. Jaki charakter ma' ' 

rudy, le~ące poni.żej tego pasa utlenienia, dotychczas nie wiemy. Ją 
. ~łowna serJ a rudonośna- obsz.aru Radomskiego występuje w ila

st,?-~ias kowcowych osadach retycko-liasowych, leżących na granicy 
mię zy war~.twa.mi triaso'_'Ve~i, a jurajskiemi. 

m b W ~eq 1 te!'. ~tórej ogól~.a miąższość wynosi przeciętnie 25-30 
, . ywa Ją wyrozmane 2 poz10my żelaziaków ilastych. g, 1 · 

poz10m Starej Góry i dolny - poziom Podlesia Odleń;os' ~rny, .czdy I 
t · b · . · 51' c pom1ę zy 
em1 o u poz10mam1 waha się w granicach 21-34 

. Górny p.ozio~ nie posiada stałego charakteru~·występuj e on ra-
cz~J. w postaci duzych soczewic, nadających się do odbudo dł -
~oset, p.rzekracz.ają~ej 2 kilometry. Ogólna miąższość pokł:J;;: ru; 
zelaz?e~ w poz1om1e Starej Góry jest wobec tego bardzo zmienna~ 
w naJw1ększyc~ kop.alniach, odbudowywujących ten poziom, złożon, 
z 3-6 pokładow rudy, wynosi ona O 2 - O 6 m Jak . . y 
to , · db d ' ' · o mzmmum ren-

~?sci o u owy przyjmuje się obecnie grubość pokładów rudy nie 
mme1szą od O 2 m Cała · · , , · 

ł h , . m1ązszosc poz10mu wraz z przerostami skał 
p onnyc bywa przeważnie inie większa od 1 80 m N1' k' d . d k g b , , , . e 1e y Je na 
ru osc pr~erostów wzrasta, jedinoczesna odbudowa poszcze ól-

t
n~c,h pokładow rudy staje się niemożliwa, poziom zaś traci swą :ar
osc przemysłową. 

ł , .Należy z~znaczyć, że w rzadkich coprawda przypadkach ponad 
w ;sc1~ym poziomem Starej Góry ukazuje się j~szcze jeden poziom 
ru onosny: ~wa,n! góm!m poziomem Starej Góry. 
t . Własc1w~sc1 chemiczne rud poziomu Starej Góry (dolnego) il u

s ru1ą następujące rozbiory chemiczne. 

I Strata 

s,o, / Al,o , CaO I Fe Mn p s przy 

. pra-
żeni u 

Piekło 34,28 0,47 0,06 0,04 
Stara Góra 

- 12,33 5,29 1,85 
32,40 0,74 0,08 - 25,00 14,00 10,42 2,00 

Os trocin 31,30 0,63 0,07 - 24,30 15,20 13,10 0,4 

Doin · I' · . . Y ?oz~om, czy 1 poziom Podlesia, jest daleko bardzie· stał 
t w{kh~owu1e stę rzadko. Ogólna jego miąższość wraz z przer~sta~ 
wa a się w granicach 1,30-2,00 m. Sumaryczna grubość pokładów 
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rudy: 0,25-0,60 m,· ilość pokładów: 1-8. Właściwości chemiczne rud 
paziomu Podlesia poda1ne na tabeli następującej: 

-
li I I I SiO, I Al,O, I CaO I MgO Fe Mn p 

::::;..-

Kobyla Góra (Stąporków) 32,0 0,7 0,07 16,3 12,6 1,5 1,0 

Piekło (wiercenie) 34,6 0,75 0,28 14,64 5,6 2,2 2,5 

I . 31,65 1,47 0,04 12,84 10,03 1,72 1,56 

li . 33,75 0,81 0,05 10,8 6,77 1,88 1,66 

Perłowa {Starachowice) 
Ili 29,23 0,17 0,09 17,1 11 ,67 1,73 2,04 

IV 31,33 0,71 0,04 15,61 8,78 1,91 1,88, 

Jak widzimy, niema żadnej zasadniczej różnicy pomiędzy ru
dami poziomu Starej Góry, a - Podlesia. 

Złoża retycko-liasowe występują w postaci dwóch dużych ob
szarów: zachodniego, w powiatach Opoczno i Końskie, oraz wschod
niego, w powiatach Iłża i Opatów. Oba te obszary są rozdzielone oko
ło Skarżyska i Szydłowca utworami kajpru, podściełającemi serję 

rudonośną. 
W okręgu radomskim, w dolnej części ut_,worów środkowo-juraj-

skich występuje również poziom rudonośny, zawierający żelaziaki 
ilaste, a częściowo rudy oolitowe. Złoża te są, oo do typu rud, wieku 
i budowy geologicznej, zupełnie identyczne z dolną częścią serj i rudo
nośnej okręgu Częstochowskiego; stanowią one wschodnie przedłuże
nie tej ostatniej. Są one tu daleko uboższe od częstochowskich. Wy
stępują głównie w powiecie Opoczyńskim (Parczów, Nadole, ino-

włódź). 
W utworach kellowej skich występują złoża limonitu o bardzo 

nieprawidłowym charakterze. Miąższość złóż sięgała w pewnych przy
padkach 8 metrów. Złoża te ciągną się w postaci długiego p,asma od 
Korycisk, przez Chustki, Mirzec, Tychów, Denków do Sowiej Góry. 
Poziom rudonośny zanurza się w kierunku półn.-wschod. i był odbu
dowywany przeważnie przy pomocy odkrywek; wraz z głębokością 
rudy tracą wartość przemysłową wskutek znacznej domieszki części 
piaszczystych. Obecnie poziom ten jest w znacznej swej części już 

wxeksploatowany. 
Obliczenie z~obów złóż Radomsko-Kieleckich jest znac~nie 

trudniejsze, niż w okr,ęgu częstochowskim. Przyczyną tego jest głów
nie zaznaczona powyżej różnorodność typów złóż i ich 1:ieregular-

ność. 
S t a n i s ł a w K o n t k i e w i c z zastosował do obliczenia tych 

zasobów tę samą metodę, co i w okręgu częstochowskim, przyczem 
przyjął, że cała powierzchnia obszaru rudonośnego wynosi tu 
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Obszar 
Śląsko

Olkuski. 

3.200 km2
; w tern 450 km2 rud paleozoicznych, 500 km2 rud rotu, 

1600 km2 rud kajpru (obecnie są one uważane za retycko-liasowe), 
wreszcie 550 km2 rud jurajskich. Otrzymał oo w te1:1 sposób liczbę za. 
sobów równą 310.000.000 tonn. 

C z. K u ź n i a r oblicza zasoby rud retycko-liasowych w sposób 
następujący. Przyjmuje on, że powierzchnia, na której skonstatowa. 
no obecność dolnego poziomu (Podlesia) nie głębiej ·nad 40 m, wynosi 
400 km2

; co do górnego poziomu (Starej Góry) liczba ta sięga tylko 
250 km2

• Cz. Kuźni~r przyjmuje, że na całej tej powierzchni (650 km2J 
pola z rudami, nadającemi się do odbudowy, stanowią 1

/ 6 ; przyczem 
w takiem, nadającem się do odbudowy polu wydajność 1 m2 po. 
wierzchni wyinosi 0,5 t. W ten sposób zasoby rud w obu głównych po. 
ziomach wyniosą w okrągłej liczbie 55 miljonów tonn; do tego dodaje 
jeszcze Cz. Kuźniar zasoby, zawarte we wspomnianych wyżej drugo. 
rzędnych poziomach tej samej s.erji retycko-Hasowej, w sumie 5 miljo. 
nów tonn. Naogół więc daje to liczbę 60 miljonów tomn, jako prawdo. 
podobne zasoby całej serji. 

Co do poziomu środkowo-jurajskiego, to Cz. Kuźniar podaje za. 
soby złoża Parcz,owskiego n.a 500 tysięcy tonn. 

Zasobność złóż paleozoicznych, a mianowicie złoża w Rudkach 
(Słupia Nowa) ocenia Cz. Kufoiar na 300 tys. tonn. 

N aogół przeto zasoby złóż obszaru Radomskiego wynoszą, wedle 
Cz. Kuźniara, 61 miljonów tonn. Jest to więc liczba znacznie niższa od 
otrzymanej przez Kontkiewicza. Pochodzi to stąd, że Kontkiewicz 
uwzględnił w swem obliczeniu zasoby zarówno prawdopodobne, jak 
możliwe, gdy Cz. Kuźniar miał n.3. względzie tylko prawdopodobne, 
dlatego też nie daje on wcale obliczeń dla całego szeregu złóż, dla 
których można mówić tylko o zasobach możliwych (większość złóż 
paleozoicznych, poziomy rotu i wapienia muszlowego, część złóż po
ziomu środkowo-jurajskiego, wreszcie wszystkie złoża górno-juraj
skie). Cz. Kuźniar zaznacza, że te zasoby, należące do kategorji mo
żliwych, inie są znaczne. 

Trzecim obszarem występowania rud żelaznych w Polsce jest 
północna i wschodnia część Zagłębia Węglowego oraz częściowo -
tereny, leżące już poz:a granicami Zagłębia. Nazywamy ten obszar 
śląsko-Olkuskim. 

Rudy żelazne tworzą tu przeważnie gniazda limonitu ( często 
w postaci rudy bobowej) na powierzchni dolomitów i wapieni wi.eku 
triasowego, częściowo zaś i - wapieni górna-jurajskich. 

Złoża tego typu są znane na śląsku w okolicach Tarnowskich 
Gór, gdzie zostały one już w znacznej części wyeksploatowane, i da
lej ku północy, w pobliżu Bibieli i Miasteczka, gdzie są jeszcze dość 
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ich zasoby. W powiatach Będzińskim, Zawiercia~skim znacz'Ile · h dz1e od , Olkuskim złoża te ciągną się pasem, poczyna1.ąc n~ zac o 
~ląska przez Bobrowniki, Rogoźnik, Siemonię, M1erzę.c1ce, Boguchwa-

. d 1 · ku wschodowi występują one w okohc3.ch Sławkowa ławice; a eJ 
· Olkusza oraz w pobliżu Kluczów. 
i p , ńniazd mamy w tym obszarze złoża żelaziaka brunatnego, rocz 6 

• Zł · · 1 w stępujące wspólnie z rudami cynkowo-ofowia1ne.m1. oza . ze ,3..2ne 
y t h zło' 2· 1· powstały w wyższych poz10mach prz.ez utle-tworzą czapę yc . Sł k . · · yt · Teńo typu złoża mamy w Krzyka wie około aw owa, nieme p1r ow. 6 • K , · 1 h „ ściowo należą do nich złoża Mierzęcic, Wojkowic :osc1e nyc i m. 

czę Następująca tabela daje pojęcie o składzie chemicznym rud ob-
szaru śląsko-Olkuskiego. 

li 
Fe I Po,o- I Zn 

I 
Mn 

I 
Pb I CaCO, s_tałość. 

merozp 

39,05 18,28 - 2,70 - -Bobrowniki. 
• 20,88 2,73 - - -Radzionków 42,28 

10,53 - - -Miasteczko (Georgenberg) 47,05 -
Bibie la 45,10 10,40 0,72 4,20 0,09 0,25 

1,28 ślady - 11,5 
Płoki . 43,30 -

Eksploatacja tych złóż, ze względu na ich nieprawidłowy c~a-
d · · N t · t większ;1. bardzo ich rak ter, nastręcza znacZ1ne tru nos ci. a om1as z , . 

wartość przemysłową bliskie sąsiedztwo z głównym osrodkiem na-
szego przemysłu hutniczego. 

Obliczenie zasobów jest tu, ze względu na przytoczony tylko co 
charakter złóż niezmiernie utrudniona. 

C z. K u' ź n i a r podaje za Rofl.erem liczbę prawdopodobnych 
zasobów śląskiej części obszaru na 4,25 miljonó~ tonn, ~l.a obszaru 
zaś Będzińskiego przytacza liczbę St. Dob.orzyńsk.1ego: .3 m1l1ony t?n~. 

Pozatem w obszarze śląsko-Olkuskim powinny Jeszcze zna1do-
wać się pewne .ziasoby, należące do kategorji możliwych. , . 

Prócz trzech opisanych powyżej głównych obszarow r~d z~
laznych mamy jeszcze w Polsce rozrzucone na dużej przestrzeni z~oza 

' d d · · rudy we fliszu dwojaki.ego typu, mianowicie t. zw. ru y armowe 1 
karpackim. .:: 

. b t . , tW Rudy Rudy dar n i O we są limonitem o budowie. gą czas. eJ '. 0
- darniowe-

rzą one mniej lub więcej grubą warstwę bezpośre~mo pod z1em1ą ro: 
dzajną lub niekiedy pod piaskiem. ~łoża te są ~w1ąza1ne z obszarami 
błotnistemi lub takiemi, które niegdys były błotm~te. , . . l' h 

W południowej Polsce występują one na1częsc1eJ w do mac 
dużych rzek: Wisły, Sanu, Dniestru. Bardziej znane są złoża w po-
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łudini~wej częś.ci. ~agłębi~ Węglowego (Brzeszcze, Jawiszowice), na. 
stępnte -. w nizm1e pom1ę~y Wisłą a Sanem, w dolinie zaś Dniestru 
- w okolicach Sambora, Zydaczowa i Stryj a. 

W, Poznańskiem są znane złoża w powiatach Jarocin, Ostrów, 
Odolanow, Krotoszyn, Ostrzeszów Śrem W Kaliskiem t · 
w większych ilościach rudy darnio;e w okolicach Al.eksandrwy

1
·1· sSępuJą · · · N . . , .zczy-

p1or~.a 1 m. astępme ukazuJą się one w powiatach Turek, Sieradz 
Kon~n. Zna_czny obsz~r rud damiowych mamy na z.achód od Warszaw; 
pomiędzy Zyrardowem, Pruszkowem, Błon.iem i Sochaczewem 

Co do występowania tych rud na innych obszarach po~iadam 
dane. tylko przypadkowe. Są one stwierdzone w okolicach Ciechanow:, 
Łomzy, około Opoczna, Zgierza. 

~olsk~e rudy dar~iowe nie były nigdy szczegółowiej badane; 
wszelki.e więc dane o ich występowaniu mają mniej lub więcej do
ryw_czy charakter. Dla całej, naprzykład, wschodniej pofaci Kraju 
gdzie . ze ~zględu na bł?tnisty naogół charakter terenu możnaby si~ 
spodziewac występowania r~d tego typu, nie mamy żadnych danych. 

. ?dbudowywane obecnie złoża w Krotoszynie i Odolanowie za-
wie~aJ ą_ przeciętnie 33-38% Fe i 2-4 % P20 5. Rudy z okolic Kalisza 
zawier~Ją około 40 % Fe i 3-4% P20 s, Małopolskie rudy zawier.ają 
w okolicach Brzeszcz 35-38 % Fe i O 2-0 3 % p O R d ż d · d · ' , o 2 5 , u y y aczo-
wa pos1a aJą 27 % Fe. 

Z!oża te są poszu~iwane nieraz jako lekko topliwe i zawierają
ce fos.fo~. Przeszkodą większego rozwoju ich eksploatacji są nieznacz-
ne naogoł obszary złóż poszczeńólnych i co za tern 'd · · · h 6 , 1 zie, rueznaczne 
ic za~oby. ~ poszczególnych przypadkach stwierdzono jednak złoża 
0 ~ow_ierzc,hni. przeszło 500.000 m 2 i o zasobach około 250.000 tonn. 
Wielki~ rowm.eż brakiem większości złóż rud darniowych są trudne 
warunki transportowe. 

. Przybliżone obliczenie zasobów naszych rud darniowych daje 
liczbę około 15 miljonów tonn rudy, nadającej się do odbudowy. 

Rudy Osobno należ d · 1·, d t 1· 
.1<arpackle. • Y wy zie ie ru Y • zw. f 1szu karpackiego, t. j. serj i 

warst_w, nalezących .d~ for~acji kredowej i do paleogenu. Rudy wy
stępuJ ~ tu w postaci zelaz1aków gliniastych i sferosyderytów. Spoty
k~.my Je wzdłuż. całego pasma Karpat, poczynając od granicy Rumu
np na w~chodzie, a kończąc Śląskiem Cieszyńskim. na zachodzie. 
W połowi~ · zeszłego stulecia były te złoża eksploatowane · I 

· · · · h w wie u 
: 1e1:cowosci.ac. · Najdłużej trwała eksploatacja na zachodzie, na 

ąs u, w okolicach Zywca-Białej, Wadowic i Myślenic. 
Zawartość żelaza w tych rudach jest niewysoka, rzadko tylko 

przekracza 3? % Fe, spad.a zaś niejednokrotnie poniżej 25 % . Pokład 
rudy są tu rueznacznej grubości i mają nieregularny charakter. Obe~ 
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cnie złoza te nie są inigdzi.e odbudowywane. Zasoby ich nie zostały do
tychczas obliczone; w każdym r,azie nie są one duże. 

Sumując wszystkie przytoczone powyżej ilości zasobów rud że- Zasoby_ 

laznych w Polsce, otrzymamy liczbę około 165 miljonów tonn. Według 
zdania Cz. Kuźniara, są to zasoby, 1I1ależące do kategorji prawdopo
dobnych, częściowo zaś możliwych. Prócz tego posiadamy jeszcze 
pewną ilość zasobów możliwych, które obecnie nie dają się ująć ilo
ściowo. Zasoby tej ostatniej kategorj i nie są w każdym razie znaczne. 
Przeliczając nasze znaJne zasoby rud na zawarte w nich żelazo (prze-
ciętnie 30 % ) , otrzymamy około 50 mil jonów tonn żelaza, co stanowi 
zaledwie 0,2 % zasobów światowych i 0,6 % zasobów Europejskich. 
W Europie Polska zajmuje pod względem zasobów żelaza 11-te 

miejsce. 
Zawartość żelaza w naszych rudach, jak już niejednokrotnie 

zaznaczyliśmy, jest niewysoka i wynosi przeciętnie 30-32 % . Wyma
gają więc one przeważnie, przed użyciem ich w wielkich piec:łch, po
przedniego prażenia. Lotne części rudy, woda i dwutlenek węgla, wy
dzielają się przytem, wskutek czego zwiększa się w wyprażonej ru
dzie procentowa zawartość żelaza o j.akie 30% zawartości pierwotnej. 

Typ złóż jest taki, że uniemożliwia on zastosowaJitie na większą 
skalę mechanicznych sposobów odbudowy i prowadzenia robót na 
dużej przestrzeni. Nasze złoża wymagają znacznej stosunkowo ilości 
niedużych kopalń. 

Przechodzimy teraz do kwestji spożytkowania naszych złóż że- ProdukcJa.

laznych. Produkcję naszych rud w latach ostatnich uwidocznia na
stępująca tabela. 

O b s z a r y: 

Lata Częstochowski Rademski śląsko-Olkuski Razem 

T o n n 

1913 493.380 

1923 268.846 117.355 73.477 459.678 

1924 291.921 

1925 157.385 32.342 23.338 213.066 

1926 235.67ó 67.425 12.248 315.348 

1927 400.800 116.838 22.309 539.947 

1928 530.774 119.962 48.199 698.935, 

1929 520.089 102.431 36.677 659.207 

1930 391.770 67.343 17.795 476.908 

Produkcja rud darniowych nie została włączona do tego zesta
wienia statystycznego. Według danych na r. 1928, ~iosła ona około · 
30.000 tonn. 
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Analizując liczby wyżej przytoczone, stwierdzamy przedewszyst
kiem, że produkcja rud żelaznych na ziemiach polskich, po nieochron. 
nym oczywiście spadku w latach woj!Ily, bardzo prędko, bo już 

w r. 1923, zbliżyła się do normy przedwojennej. Ogólna depresja prze
mysłu w r. 1924 dotknęła dotkliwie i pr9dukcję rud żelaznych, 

zmniejszając ją prawie dwukrotnie. Od drugi.ej połowy r. 1926 datuje 
się w tej dziedzinie znaczna poprawa, a produkcja, wzrastając 

w szybkiem tempie, przewyższa w r. 1928 !niemal 1 Y2krotnie odpo
wiednią liczbę z r. 1913. W roku 1930, w związku z ogólnym kryzysem, 
widzimy znaczny spadek naszej produkcji rud żelaznych. 

Widzimy także znaczną przewagę produkcji obszaru Częstocho
wskiego nad drugim z kolei naszym obszarem, Radomskim. Widzimy 
dalej, że w latach kryzysu produkcja spada najbardziej w - Radom
skim; dowodzi to mniej trwałej podstawy ekonomicznej przemysłu rud 
żelaznych w tym okręgu. 

Co do typu rud eksploatowanych, to obszar Częstochowski i pra
wie cały obszar Radomski wydobywa rudy syderytowe (ilaste). Obszar 
śląsko-Olkuski i w bardzo nieznacznej części obszar Radomski do
starczają nam żelaziaków brunatnych. 

Głównym ośrodkiem naszego hutnictwa żelaznego jest Zagłębie 
Węglowe. Jest to potwierdzeniem poglądu, że z dwóch zasadniczych 
surowców, potrzebnych dla hutnictwa, węgiel ma większą siłę przy
ciągającą, niż ruda żelama. 

Produkcja wielkich pieców w latach ostatnich przedstawia się 

w sposób ~astępuj ący. 

Lata Ilość surówki w tonnach 

1925 314.564 
1926 327.471 
1927 618.209 
1928 683.951 
1929 704.437 
1930 477.949 

Zestawiając te ilości z produkcją rud, widzimy odrazu, jak nie
znaczną stosunkowo rolę odgrywają w naszem hutnictwie żelaznem 
rudy krajowe. Główną tego przyczyną jest niewysoka wartość naszych 
rud, co czyni je nieodpowiedniemi do użycia masowego w wielkich 
piecach. Prócz niskiej zawartości żelaza i wysokiego procentu krze
mionki, ujemną cechę naszych rud stanowi dość wysoka zawartość 
fosforu. W praktyce hutniczej śląska utarła się zasada, że ilość rud 
krajowych, używanych w wielkich piecach, nie powinna przekraczać 
30 - 35%. 
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Według .danych za r. 1927, huty śląski.e zużyły rudy krajowej 
t lko w ilości 23 % całej ilości przetopionych surowców, zawierających 
ż:lazo. W hutach b. Kongresówki odpowiedni stosun~k wynosi 55 % · 
W przeliczeniu na jedną fonnę surówki wypadło na Sląsku rud kra-
jowych 0,45 t, w b. zaś Kongresówc~ - 1,12 t. . 

Tak znaczna różnica w stopntu wykorzystama naszych rud na 
śląsku i w b. Kongresówce tłum1.czy się częściowo nie_j ednakowemi 
warunkami technicznemi. Odgrywa jednak prawdopodobme pewną rolę 
nieprzyzwyczajenie hutnictwa śląskiego do ~olskich rud. . . 

W hutnictwie całej Polski rudy kra1owe stanowią w tymze 
1927 r. 32,8 % zawierających żelazo surowców, zużytych przy proce
sach wielkopiecowych. Reszta była więc pokrywana przez import rud 

zagranicznych. 
Do 1926 r . .importowano do nas nietylko rudy wysokoprocen

towe, lecz - w znacznych ilościach - i uboższe (poniżej 50 % F_e). 
Ustalenie w r. 1926 da specjalnego na te uboższe rudy sprowadziło 
import tych ostatnich do minimum, co, z natury rzeczy, wpłynęło do
datnio na rozwój naszego kopalnictwa rud żelaznych. 

Import rud żelaznych według krajów przedstawiał się w r. 1927 

w sposób następujący: 

Tonny: % 

Rosja . 308.503 50,6 

Szwecja 160.389 26,3 

Afryka 56.626 9,3 

Niemcy 33.841 5,6 

Hiszpanja. 28.191 4,6 

Inne kraje 22.346 3,6 

Razem. 609.896 100,0 

W oznaczeniu złóż rud żelaznych na mapie bogactw kopalnych ~:"n.r:-:;_ 
nie wydzieliliśmy osobno różnych typów rud, występujących w Pol- ple bto-

. k k' h gac w sce. Wyjątek zrobiliśmy tylko dla rud darmowych oraz arpac lC I kopalnychr 

które są oznaczone osobno. . . , . 
W oznaczel}iach rud staraliśmy się stosować, w miarę moznosci, 

podział na złoża o zasobach stwierdzonych, prawdopodobnych i moż-
liwych. Niestety, ze względu na lokalne warunki geologiczne udało 
się to uskutecznić tylko w okręgu Częstochowskim i częściowo 
śląsko _ Olkuskim. W okręgu Radomskim złoża maj_ą charakter 
tak nieregularny, że do kategorji terenów z zasobami sprawdz~-
nemi można zaliczyć tylko obszary, zajęte przez _dro~ne . naogo~ 
miejscowe kopalnie, które są wskazane na ~pie s~ecJalne_mi 
znakami. Tereny zaś, leżące wzdłuż wychodm pokł11dow, ktore 
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moima również zaliczyć do kategorji stwierdzonych, jak naprzy. 
kład złoża rud kellowejskich na linji Ostrowiec-Tychów, są tak 
wąskie, że dają się oznaczyć tylko w postaci cienkiej linji. Dlatego 
też wskazujemy tu tylko wyłącznie obszary ze złożami typu prawdo. 
podobnego i możliwego. 

W obszarze śląsko-10lkuskim, gdzie! rudy żelazne występuj_ą 
w dość ścisłym związku z kruszcami cynkowo-ołowianemi, są wska. 
zane osobno tylko złoża stwierdzone i prawdopodobne; zasiąg zaś 
możliwego występowania jest wspólny z kruszc~i cynkowo-ołowia. 
nemi, nie został więc osobno zaznaczony. 

Co do rud darniowych, to wobec bardzo nieregularnego charak. 
teru tych złóż oraz niedokładnego ich zbadania nie mogliśmy zasto. 
sować metody oznaczenia terenowego złóż, lecz ograniczyliśmy się 
tylko do ich zaznaczenia zapomocą litery „d''. Należy przytem jeszcze 
raz podkreślić, że materjały, posiadane przez nas w tej dziedzinie, są 
tak ograniczone, że wiele złóż darniowych zostało na mapie pominię
tych. 

Podobnież rudy karpackie zostały wskazane zapomocą osob
nych znaków. 

IX. Kruszce cynkowo-ołowiane. 

Ogólna Prawie wszystkie nasze kruszce, posiadające praktyczne zna-
charakte- . 
rystyka. czeme, należą do typu złóż t. zw. metasomatycznych, do którego 

typu należy i większość światowych złóż cynkowo-ołowianych. 
W głębszych poziomach złóż mamy siarczki: cynku (blendę cyn

kową), ołowiu (galenę); występują też bardzo często wspólnie z temi 
kruszcami piryty. Galena zawiera zwykle, nieznaczną nai<>gół, do
mieszkę srebra. W wyższych poziomach złóż siarczki przechodzą 
stopniowo w tlenki: blenda cynkowa w galmany, galena - w cerus~ 
wreszcie piryty - w limonit. 

Wszystkie nasze złoża metasomatyczne występują w triasie i są 
związane przeważnie z t. zw. dolomitami kruszconośnemi, częściowo 
zaś - z wyżej leżącemi dolomitami diploporowemi. 

Złoża te są ześrodkowane :na śląsku i w przylegających zachod
nich skrawkach województwa Kieleckiego i Krakowskiego. Możemy 
wyodrębnić tu następujące trzy duże obszary: 1) śląski, 2) Siewier
sko-Olkuski, 3) Chrzanowsko-T rzebińsko-Szczakowski. 

Obszar W obszarze śląskim złoża kruszców cynkowo - ołowianych są 
Śląski. 

związane z · dwiema nieckami: a) Bytomską, która ciągnie się u nas 
w kierunku wschodnim, poczynając od granicy państwowej na zacho-
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dzie i kończąc w okolicach Będzina na wschodzie, i b) Tarnowicką, 
ciągnącą się w kierunku południkowym w okolicach Tarnowskich Gór~ 

Złoża śląskie występują w dolomitach kruszconośnych i tworzą 
tu dwa poziomy. Dolny - jest stosunkowo stały i leży albo prawie 
bezpośrednio nad podściełającym dolomit wapieniem podshwowym, 
albo jest odeń oddzielony tylko cienką warstwą~ iłów witryolowych, 
albo też występuje w odległości 1-2 metrów nad wapieniem podsta
wowym. Miąższość dolnego poziomu jest zmienna; przeciętnie wyno
si ona 3 - 4 m. W pewnej odległości nad nim występuje czasem dru
gi poziom lub parę poziomów, nie mających jednak stałego prnebiegu. 

Zgodnie z ogólnym typem złóż, mamy w środkowej części niec
ki siarczki, przechodzące· bliżej powierzchni w związki utlenione. 
Zwykle kruszce cynku i ołowiu oraz rudy żelazine występują razem, 
dają się j,ednak wydzielić obszary o przewadze jednego lub dwóch 
z liczby tych minerałów. Tak np. niecka północt1{1, Tarnowicka, za
wiera przeważnie kruszce ołowiu, cz,ęściowo jednak mamy tam tere
ny z hogatemi złożami pirytów. Wówczas miinerały cynkowe odgry
wają rolę bardziej podrzędną. 

Przeciętna zawartość metali w kruszcach śląskich jest następu
jąca. Galena zawiera 55 % Pb,· blenda cynkowa z domieszką galeny -
16,53 % Zn i 3,72 % Pb; galman - 14,21 % Zn i 3% Pb. Są to prze
ciętne liczby dla rud (w stanie surowym), wydobytych w r. 1928. 
Należy wspomnieć, że kruszce śląskie zawi1erają nieznaczne ilości 
ar~enu, blenda zaś cynkow\1 z:.awi.era trochę kadmu. 

Prócz złóż normalnych w dolomicie kruszconośnym posiada je
szcze obszar śląski złoża galmanu, występującego zwykle wspólnie 
1. limonitem w p-0staci gniazd na powierzchni t. zw. dolnego wapienia 
falistego (podściełającego dolomit kruszconośny). Złoża t.ego typu 
występują przeważnie w północnej części obszaru śląskiego na pół
noc od Tarnowskich Gór oraz w pobliżu wsi Bobrowniki, Żychcice 
i Wojkowice Komorne, a także dalej ku północy - około Rogoźnika, 
Si€moni i in. 

Złoża na obszarze niecki Tarnowickiej zostały już przewaznte 
wyehploatowane, szczególnie jeśli chodzi -0 galenę; można tu jeszcze 
liczyć na pewne ilo,ści galmanów, które możnaby było wydobyć drogą 
powtórnej odbudowy złóż, już niegdyś eksploatowanych w innych wa
runkach ekonomicznych, które wymagały innej zawartości cynku 
w kruszcach, nadających się do odbudowy. . 

Główna produkcja kruszców koncentruje się obecnie na obszarze 
niecki Bytomskiej w jej części, położonej pomiędzy granicą państwo
wą a Wielką Dąbrówką. N a północnem skrzydle niecki leżą kopalnie 
,,Nowa Helena", ,,Brzozowice'' i „Cecylja". Dalej ku południowi, 
a więc bliżej środkowej części niecki, czynna jest duża kopalnia 

5 
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„Biały Szarlej". Wreszcie południowe skrzydło niecki odbudowuje 
kop. ,,Samuel". 

W schodnia część niecki, na wschód od W. Dąbrówki, jest mniej 
zbadana. N a obszarze tym obecnie nie prowadzi się żadnych robót 
eksploatacyjnych. Przedtem była tu czynna kop. ,,Rozalja'' o niewiel. 
kiej produkcji. Roboty górnicze zostały jednak przerwane wskutek 
dużego dopływu wody, tak, iż obeonie kopalnia ta zaopatruje w wodę 
znaczną część śląska. Złoża w tej części niecki Bytomskiej posiadają 
bardziej nieregularny charakter i są uboższ,e od złóż wyżej wspom. 
nianych. 

Obszar W drugim naszym obszarze kruszconośnym złoża są związane 
Chrzanow- d . • k ' ł ' • b k 1· h T b' • J dn sko-Trze- z wierna m.ec ami, ączącem1 się z so ą w o o icac rze llil.1. e a 
sz!~ń::;~- z nich, t. zw. Chrzanowska, ciągnie się od Trzebini w kierunku za. 

ski. chodnim, druga, Trzebińsko-Szczakowska, wydłuża się w kierunku 
północno-zachodnim; półnoane jej zakończenie tworzy odrębna niedu. 
ża niecka Długoszyńska. Złoża występują tu, jak i na śląsku, w dolo
micie kruszconośnym. 

W niecce Chrzanowskiej największą produkcję posiadała kop. 
,,Matylda", gdzie eksploatowano dwa poziomy kruszconośne, z któ
rych górny zawierał kruszce ołowiu i galman, dolny zaś - prz.eważ
nie galenę. Wydobywany w kopaLni tej kruszec zawierał w stanie su
rowym około 10 % Pb. Obecnie roboty na kop. ,,Matylda" zostały 
wstrzymane jako nieopłacające się. Zachodnia część niecki Chrza
nowskiej nie jest zbadana. W południowem jej skrzydle, w okolicach 
Libiąża - Pogorzyc występują galmany, które stanowiły niegdyś 
przedmiot eksploatacji. 

Na obszarze niecki Trzebińska - Szczakowskiej eksploatacja 
dotychczasowa skupiła się na jej skrzydłach w stosunkowo niedużych 
głębokościach , Znaczna część niecki Długoszyńskiej była przytem od
budowana. W południowo-zachodniem skrzydle głównej niecki prowa
dzą się obecnie roboty górnicze na kopalni Jaworzno, gdzie się eksploa
tuje złoże z przeważającą galeną. W północno-wschodniem skrzydle 
przed laty była czynna kopalnia w Trzebionce w pobliżu Trzebini. 
Odbudowywano tu złoże galmanu z domieszką galeny. Na głębokości 
około 70 m stwierdzono przejście galmanów w blendę cynkową, lecz 
dalszych robót w tych głębszych poziomach nie prowadzono. 

Obszar Trzeci obszar kruszców cynkowo-ołowianych ciągnie się w po· 
Olkusko- t ' dł · 'l k' k NW SE ' d k stewterskt.S aci ug1ego pasa o ogo nym 1erun u - , poczyna J ąc o o o-

lic Siewierza na północy, przez Sławków, Bolesław, Olkusz do 
Czernej. 
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Główna rozn1ea tego obszaru w stosunku do dwóch poprzed
nich polega na tern, że złoża cynkowo-ołowiane występują nie tylko 
w dolomicie kruszconośnym, lecz również - i w wyżej leżącym do
lomicie diploporowym, przyczem nieraz zdarz.la się, że te ostatnie 
złoża są bogatsze od tamtych. 

Terenem, najlepiej zbadanym przez długoletnie roboty górni
cze, są tu okolice Olkusza i Bolesławia. Główny poziom kruszcowy 
leży w dolnej części dolomitów kruszconośnych i składa się z galma
nów z domieszką galeny i markasytu; blenda cynkowa występuje tu 
tylko w nieznacznych ilościach. Złoże to ciągnie się na dość znacznej 
przestrzeni i charakterem swym przypomina typ śląski. Niez.ależnie 
od tego w okolicy Bolesławia spotkano poniżej tego głównego po
ziomu kilka gniazd, złożonych z blendy cynkowej, galeny i markasy
tu z pewną domieszką arsenu i talu. 

Główne złoże w pewnych swych częściach zawiera prawie wy
łącznie markasyt i wtedy na wychodniach, w pasie utlenienia, towa
rzyszą mu złoża limonitu (Krzyka wa). 

Wydobywane w główn,em złożu kruszce zawierają przeciętnie 
9 % Zn i 2 - 3,5 % Pb. W:spominane gniazda z blendą cynkową mają 
przeciętnie 18 % Zn, 2 % Pb i 22 % Fe. 

Eksploatacja kruszców prowadzi się obecnie przez dwie kopal
nie, lfUlisses'' i ,,Bolesław", obie w pobliżu Bolesławia. Kopalnia 
,,Józef" koło Olkusza jest dzisiaj nieczynna. 

N a z.achód od Boles.ławia są z~an.e i przedtem były eksploato
wane niebogate złoża galmanu, częściowo zaś - blendy cynkowej 
w pobliżu Sławkowa i Strzemieszyc. Dalej ku pn.-zachodowi złoża 
w dolomicie kruszconośnym ubożeją i w rzadkich tylko przypadkach 
mają wartość praktyczną. Natomiast mamy tam dość stały poziom 
kruszców w dolomitach diploporowych, odbudowywany niegdyś w oko
licach Siewierza, Trzebiesławic i Chruszczobrodu. Obecnie rozpoczęto 
tu próbną eksploatację w kopalni ,,Wiktor Emanuel" pod Siewierzem. 
Złoże w tej kopalni ma grubość około 4 m i stanowi impregnację ga
leny i cerusytu w dolomicie diploporowym. Zawiera ono przeciętnie 
5- 6% Pb. 

Co do części obszar~, leżącej na południe od Olkusza, to był tu 
przedtem eksploatowany szereg złóż galmanu wspólnie z limonitem 
w dolomicie kruszconośnym, w okolicach Niesułowic-Czernej. Złoża 
te znajdują się w dolomicie kruszcO!ll!ośnym, leżącym nad dolnym wa
pieni.em falistym. 

Osobny zupełnie typ złóż mamy w okolicach Kielc. Występuje Złota 
tu p · ł · g 1 · · yt . ł h , kieleckie . rawie wy ączme a ena, częsc10wo - cerus w zy ac , przecma-
Jących wapienie dewońskie. Żyły te bywają zwykle wypełnione kalcy-
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tern, częściowo zaś - barytem. Wspólnie z ołowiem występują często 
kruszce miedzi. Wyższe poziomy (pas utlenienia i cementacji) tych 
żył były niegdyś pilnie eksploatowane. Odbudowa była prowadzonl 
w najbliższych okolicach Kielc (Karczówka), około Chęcin i Łagowa. 
W głębszych poziomach żyły te ubożeją. Dziś eksploatacja ich nie 
opłaca się. 

Złote w Inny jeszcze typ złóż kruszconośnych mamy w Lipkach około 
Truskawcu T k d · t ł t • d 1' h · ' k' h · ł rus awca, g zie zos a a s w1er ZO!Ila wg mac m1ocens 1c zy a, z1. 

wierająca blendę cynkową, galenę, siarkę i wosk ziemny. Wartość 
przemysłowa tego złoża nie j.est dostatecznie wyjaśniona. 

zasoby. Zasoby stwierdzone i prawdopodobne naszych złóż cynkowo . 
ofowianych zostały obliczone przez Cz. Kuźni ar a na 20 mil jo. 
nów tonn. 

Do obliczenia tego zostały przewazme włączone zasoby, zn1j
duj ące się na śląsku. Co do zasobów możliwych, to Cz. Kuźniar wy
powiada opinję, że są one znacm~e mniejsze od podanych wyżej za. 
sobów stwierdzonych i prawdopodobnych. Osobno podaje on liczbę 

500.000 tonn, jako zasoby surowców ołowianych w obszarze Siewierz. 
Ząbkowice. 

Należy zaznaczyć, że do przytoczonych powyżej obliczeń n.ie 
wciągnięto uboższych kruszców z zawartością Zn poniżej 6 % . Znacz. 
ne zasoby takich kruszców znajdują się na śląsku, w obszarze Olku· 
skim i w okolicach Chrzanowa. Spożytkowanie tych ubogich kruszców 
jest zależne od rozwoju techniki hutniczej i od konjunktury na rynku 
cynkowym. 

Dość poważne zasoby kryją się w starych hałdach. Obliczenia, 
dokonane tylko dla śląska, oceniają zapasy te na 12 miljonów tonn 
z zawartością 7 % cynku. Prócz tego maczne hałdy znajdują się 

w pozostałych obszarach kruszconośnych. Obecnie hałdy te są już 

częściowo eksploatowane. 
W każdym razie powinniśmy stwierdzić, że nasze zasoby krusz· 

ców cynkowo-ołowianych są nikłe w porówna.1I1iu z zaP'otrzebowaniein 
i obecną produkcją, która, jak zobaczymy poniżej, przekracza 1 mil jon 
t·onn rocznie. 

Jako możliwe obszary przyszłego rozwoju eksploatacji ~rusz· 
ców cynkowo ... ołowianych należy wskaz:1.ć, przedewszystkiem na 
śląsku, ter,eny, przylegające od wschodu do czynnych obecnie kopalń 
,,Biały Szarlej '' i „Samuel". W obszarze Olkusko-Siewierskim zasłu· 
guj ą na zbadanie zapom~ą głębszych wierceń tereny, leżące w naj· 
bliższej okolicy Olkusza i dalej na północ i pn.-zachód. Zasługują 

również na poważne zbadanie głębsze części ,niecki Trzebińsko-Szcza· 
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kowskiej, gdzie, jak już wspomniano, została stwierdzona przed laty 

obecność złóż blendy cynkowej. 

Ilość kruszców ( w tonnach), wydobytych przez polskie kopalinie Produkcja. 

w latach ostatnich, podafe tabelka następująca. 

$ląsk 
Obszar Olkusko- Obszar Chrzanów Razem kruszców 

Lata Siewierski Trzebinia-Szczakowa cynku i ołowiu 

1925 1.077.556 52.037 1.129.593 

1926 1.054.318 89.464 225 1.144.007 

1927 943.558 87.939 16.181 1.047.678 

1928 974.461 71.949 54.636 1.101.046 

1929 957.598 76.246 99.679 1.133.523 

1930 944.646 75 832 32.165 1.052.643 

Widzimy stąd, że ogólna produkcja utrzymuje się w ostatnich 
latach na jednakowym mniej więcej poziomie. Spadek produkcji daje 
się zauważyć od końca r. 1930. 

Kruszce cynkowo-ołowiane, wydobywane z kopalni w stanie su
rowym, są następnie płókane i koncentrowaJD:e. W ten sposób oddzie
la się osobno: blendę cynkowąt galman, galenę i piryt. Otrzymane kon
centraty zawierają następujące ilości metali: blenda cynkowa 30 -
44 % Zn, galmany około 20 % Zn, galena około 70 % Pb. Wydajność 
tych produktów w tonnach jest uwidoczniona w następującem zesta-

wieniu: 
Razem 

Lata Blenda cynkowa Galmany Galena Piryt koncentratów 
Zn i Pb. 

1925 274.191 101.132 20.668 11.217 395.991 
1926 273.715 131.292 17.546 18.850 422.553 
1927 241.585 96.289 18.085 24.596 355.959 
1928 217 399 91.790 17.366 10.668 326.555 

1929 373.592 16.942 9.410 390.534 

Zestawiając liczby ostatniej tabelki z poprzednią, widzimy, że 

stosunek pomiędzy wydobywanym z kopalń surowcem, a wzbogaco
nemi kruszcami cynku i ołowiu waha się w granicach 2, 7 - 3,4. Wi
dzimy następnie, =ze wśród kruszców cynkowych galmany w ostatnich 
latach stanowiły około 28 % ogólnej ich ilości. 

Po wzbogaceniu i oczyszczeniu kruszce cynkowe poddawane są 
prażeniu. Galmany prażone pozbywają się wody i dwutlenku węgla, 
blenda traci siarkę w postaci dwutlenku. Gazy, zawierające dwutlenek 
siarki, działają zabójczo na świat organiczny; toteż wypadło dla 
unieszkodliwienia gazów i jednoczesnego spożytkowarua siarki Ziorga-
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nizować przy prażalniach fabryki kwasu siarczanego i stworzyć w ten 
sposób nową gałąź przemysłu pomocniczego. Produkcja kwasu siarcza. 
nego wyniosła w r. 1926 203.578 tonn. 

O wytwórczości naszych hut cynkowycq. i ołowianych w ostatnich 
latach świadczą liczby następujące: 

Wytwórczość cynku surowego Wytwórczość ołowiu surowego 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 . 

w tysiącach tonn 

114,7 27,4 
123,7 26.4 
150,4 28,9 
161,8 36,4 
169,0 35,6 
174.3 39.9 

Już samo zestawienie tych liczb z poprzedniemi, obrazującemi 
produkcję kruszców wzbogaconych, wskazuje, że nasze hutnictwo 
cyinkowe i ołowiane przerabia nie tylko kruszce krajowe, lecz także 
importowane. Rzeczywiście, import ten sięga dość znacznych rozmia
rów. W 1928 r. przywieziono do Polski 191 tys. tonn kruszcu cynko
wego i 16,3 tys. t kruszcu ołowianego. Oczywiście, obie te liczby od
noszą się do kruszców wzbogaconych (koncentratów). Znaczna część 
tego importu pochodzi z Ni.emiec. W imporcie kruszców cynkowych 
udzi;ił Niemiec wynosił w 1928 r. 84 % , kruszców zaś ołowianych -
83 %. 

Przy podziale Górnego śląska pomiędzy Polskę a Niemcy wy

tworzyła się taka sytuacja, że Niemcy zatrzymali znaczną część złóż 
cynkowo-ołowianych z kopalniami, których produkcja w 1921 r. wy

nosiła około 14 % całej produkcji Górnego śląska, wszystkie nato
miast huty odeszły do Polski. W rezultacie obecnie cała prawie pro
dukcj a kopalń na śląsku niemieckim jest przetapiana w hutach pol
skich. 

światowe Przemysł cynkowy odgrywa w Polsce nie tylko poważną r.olę 
znaczenie . , g d k . l . d , , polskiego w zycm ospo arczem raJu, ecz posta a Jednocześme duże znacze-
~~~~:~~~ nie międzynarodowe. Pod względem ilości wydobytych kruszców Pol-

go. ska zajmuje pierwsze miejsce w Europie, przyczem daje, przeliczając 
na zawartość metali w kruszcach, około 40 % produkcji ogólnoeuro
pejskie.j. W ogólnoświatowej produkcji kruszców cynkowych Polska 
zajmuje trzecie miejsce po Stanach Zjednoczonych i Australji: udział 
Polski w tej produkcji sięga 10 % . 

Co do światowej produkcji cynku metalicznego, to Polska stoi 
na trzeciem miejscu po Stanach Zjednoczonych i Belgji (przerabiają-
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cei wyłącznie surowce importowa1I1e). Udział Polski w światowej pro-

dukcji cynku metalicznego wynosi przeszło 11 % . . . . 
Polski przemysł hutniczo - cynkowy ma charakter wyb1tme 

eksportowy: w latach 1928 - 1930 wywóz wynosił 80 - 83 % całej 
produkcji cynku. 

Skala polskiego przemysłu ołowianego jest znacznie mniejsza. 
p

0
d względem ilości wydobytego surowca Polska zajmuje czwarte 

miejsce w Europie i dziesiąte w świecie (po Stanach Zjednoczonych, 
Australji, Meksyku, Hiszpanji, Kanadzie, lndjach Brytyjskich, Niem
czech, It.alji, Tunisie). Udział Polski w przemyśle ołowianym 
wyraża się skromnie, w post1a.ci 1 % produkcji światowej. Znaczna 
część naszej produkcji ołowiu jest eksportowana. W 1928 r. eksport 

sięgał 33 % produkcji. 
Polski przemysł cynkowy jest bodaj jedyną gałęzią naszego 

przemysłu, która posiada wybitne znaczenie światowe; dlatego też 
przemysł ten zwrócił na siebie, przedewszystkiem, uwagę kapitału 
międzynarodowego (Giesche-Harrimann). 

To znaczenie przemysłu cynkowego i tak znaczna rozbudowa 
przemysłu hutniczego w tej gałęzi zmusza do zwrócenia bacznej uwagi 
na poszukiwania nowych złóż cyinkowo-ołowianych w granicach za
zn,aczonych powyżej obszarów ich możliwego występowania . 

Aczkolwiek te możliwe zasoby nie są ocenione, jak to widzie
liśmy, wysoko, to jednak w naszych warunkach mogą one posiadać 
doniosłe znaczenie ekonomiczne. 

N a mapie bogactw kopalnych ozI11a.czyliśmy złoża cynkowo-oło- oznacze-. . nie na 
wiane trzech kategoryj : stwierdzooe, prawdopodobne 1 możliwe. Ze mapie bo-

1 d • ł . k . d t • • k , k gactw ko-wzg ę u na śc1s y zw1ąze mię zy wys ępowamamt ruszcow cyn o- palnych. 
wych i kruszców ołowianych oznaczyliśmy je jednym kolorem, bez 
podkreślania przewagi jednego lub drugiego kruszcu. Jak widać z po
wyższego opisu, kruszców cynkowych, występujących osobno, o ile 
chodzi o większe obszary, ni.e mamy; zwykle zawierają 01ne pewne 
ilości związków ołowiu. Natomiast mamy kruszce ołowiu, występujące 
samodzielnie lub z domieszką minerałów cynkowych w ilościach, nie 
mających praktycznego znaczenia. Te złoża, noszące nazwę złóż oło
wianych, oznaczyliśmy również tym samym kolorem złóż cynkowo -

ołowianych. 
O ile chodzi o trzeci składowy element złóż cynkowo-ołowia-

nych, mianowicie o związki żelaza, to tu zastosowaliśmy następującą 
zasadę. Siarczki żelaza (piryty, markasyty) nie są oz~a.czone osobno. 
Co się zaś tyczy produktów utlenienia tych siarczków w postaci limo
nitów, to tam, gdzie odgrywają one wyłączną lub przeważającą rolę, 
oznaczyliśmy je kolorem rud żelaznych. Przyczem zależnie od stopnia 
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zbadania wydzieliliśmy złoża o zasobach stwierdzonych i prawdopo
dobnych. Zasiąg możliwego występowania tych rud żelaznych jest 
wspólny z zasięgiem kruszców cynkowo-ołowianych. Należałoby więc 
właściwie wykreślić obok siebie dwie linje możliwego zasięgu, jedną 
- dla kruszców cynkowo-ołowianych, drugą - dla rud żelaznych. Ze 
względu na większą przejrzystość mapy oznaczyliśmy tylko. linję za
sięgu kruszców cynkowo-ołowianych. Linha ta, jak to już wspomnie
liśmy powyżej przy opisie rud żelaznych, jest także granicą możliwe
go zasięgu rud żelaznych na obszarze śląsko-Olkuskim. . 

Ta granica zasięgu możliwego obejmuje cały obszar występo
wania dolomitów kruszc-onośnych i wyżej leżących, diploporowych; 
wkracza ona częściowo i na wyżej leżące utwory kajpru, tam, gdzie -
ze względów g.eologicznych - można oczekiwać występowanh rud na 
głębokościach, nie przewyższających stu kilkudziesięciu metrów. 

Na obszarze Kieleckim zwraca uwag,ę szereg kresek, oznaczo
i;iych na mapie kolorem kruszców cynkowo-ołowianych i biegnących 
równolegle wewnątrz konturów możliwego występowania tych krusz
ców. Kreski te oznaczają bieg żył, w których, jak widzieliśmy, wystę
pują miejscowe kruszce ołowiu. 

X. Kruszce miedzi. 

Wszystkie pr.awie nasz,e złoża kruszców miedzi 2majdują się 
w okolicach Kielc. Są one związane z utworami dewońskiemi. Najbar
dziej znane są tu dwa złoża: Miedziana Góra i Miedzianka. 

W Miedzianej Górze, w odległości 10 km na północ od Kielc, 
kruszce miedzi występują w kontakcie między środkowym i górnym 
dewonem, a nasuniętym na nie dewonem dolnym. Leżące w tym kon
takcie iły posiadają 1 - 5 % Cu. Kruszce zawierają z liczby siarczków 
tetraedryt, błyszcz miedzi; z liczby zaś kruszców utlenionych: czerń 
miedzianą, malachit i azuryt. Częściowo występują razem żelaziak 
brunatny i nieduże ilości rud mangarrowych. Złoże to było odbudowy
wane do r. 1827, poczem zostało zatrzymane wskutek nierentującej 
się eksploatacji. Roboty górnicze były wznowione w czasie wo'jny, 
lecz znów zostały zatrzymane w r. 1922 wskutek ujemnych wyników 
dokonainych poszukiwań. 

Miedzianka leży o kilka kilometrów na zachód od Chęcin. 
Kruszce miedzi występują tu głównie w szczelinie uskokowej w kon
takcie wjapieni dewońskich i piaskowców doino-triasowych. Są to prze
ważnie kruszce utlenione ( azuryt, malachit). Prócz tego są znane żyły 
w wapieniach dewońskich, w których występuje przeważnie t. zw. 
miedziankit, stanowiący osobny gatunek tetraedrytu ze znaczną zia-
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wartcścią arsenu. Przeciętna zawartość miedzi w kruszcach Miedzian
ki jes.t obliczona na 8,2 % . Po21:ttem kruszce te zawierają sr.ebro1 -
.około 100 g w tennie surowca. 

Dawne rcboty na Miedziance zostały wstrzymane prawie jedno-
cześnie z eksploatacją Miedzianej Góry i z.nów wznowione na większą 
skalę w okresie okupacji Austr~:1.ckiej, podczas któr.ej wydobyto tu 
t.264 tonn kruszców, z których wytopiono okoł 100 t miedzi i 100 kg 
srebra. Po ustąpieniu okupantów kopalnia została zatopiona i pozo-
staje dotychczas nieczynną. 

Prócz tych dwóch złóż zmiane są w Kielecki.rem złoża miedzi 
w rn3.jbliższej okolicy Chęcin, następnie w Kostomłotach i in. miej
scach. Danych o tych złożach posiadamy bardzo mało; w każdym 
razie wiadomo, że były one niegdyś eksploatowane. 

Co do rozmiarów dawnej produkcji, to wiremy, że w htach 
1820 - 1840 wydobyto ogółem 17.623 tonn kruszców miedzi, przy
czem 111ajwiększą ich iloś.ć dał rok 1825, a mianowicie 2.212 tonn. 

Kieleckie złoża miedzi, aczkolwiek należące niewątpliwie do nie
bogatych, zasługują jednak na uwagę; potrzebne są tu systeill\1.ty~zne 
pos~ukiwania, które jedynie mogą wyjaśnić ich wartość przemysłową. 

Inne złoża - poza kieleckiemi - inie mają, jak się zdaje, zt11a-
czenia przemysłow.ego. 

Należy tu jeszcze wspomnieć o nowo:odkrytem przed rokiem 
złożu miedzi rodzimej w Mydzku na Wołyniu. Kwestja wartości prak# 
tycznej tego złoża nie jest j.eszcze zupełnie wyjaśniona: odpowiednie 
ba~1.nia są w toku. 

Obecnie w Polsce przemysł miedziany nie istnieje. Całe zapo-
trzebowanie miedzi, wynoszące w r. 1928 9.927 tonn, zostało pokryte 
przez import. 

Złoża miedzi kieleckie zostały na mapie bogactw kopalnych 
oznacz:one w dwojaki sposób: zł-O'Żła. stwierdzone są wskazane wyłącz
nie na terenach obu kopalń Miedzianej Góry i Miedzianki. Na pozo
stałych terenach zaznaczono tylko złoża możliwe. 

Co się tyczy innych złóż, w tej liczbie i wspomnianego wyżej 
M.ydzk~, to zostały one na mapie pominięte. 

XI. Złoża pirytu. 

Złoża pirytu w Polsce można podzielić na następujące dwie 
grupy: 

1) Piryty, występujące wspólnie z kruszcami cynkowo-ołowia-
nemi i wydobywane wspólnie z temi ostatniemi: 
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2) ~amodzielne złoża pirytów. 

O p~rwszej grupie mówiliśmy już wyżej przy opisie złóż cyin
kowo-ołoWianych, nie będziemy się więc tu na nich obecnie zatrzy
mywać. 

Co się tyczy złóż samodzielnych, to są one bardzo nieliczne 
o il~ ~h?dzi o złoża, które mogą mieć znaczenie przemysłowe. Mam; 
w!asc1w1e tylko dwa takie złoża: oba one leżą w pobliżu Kluczów, !lljl 

połnoc od Olkusza. Są to: Jaroszowiec i Rudnica. 

. Piryty ~ystęp~ją. tu w postaci żył, przecinających utwory juraj
skie. Na pow1erzchm p.rryty w drodz.e utlenienia przechodzą w limoni
ty. Li~onity te były przedtem eksploatowane: złoża Jaroszowca 

~ud~ik były ,uprzedni? z·~ane jako złoża rud żelaznych. Widzimy 
~tęc,, ze to,. ~osmy po~1edz1eli wyżej o samodzieln.em występowaniu 
p1:ytow, n al ezy :ozumieć w tym sensie, że miejscowe warunki pozwa
laJ ą na sa~odztel~ą eksplo~tacj ę złóż pirytów, niemożliwą naogół 
w tych złozach, ktore są związane z kruszcami cynkowo-ołowianemi. 

, Z~soby Jaroszowca są nieznaczne i wynoszą, według C z. 
K u z n 1. a r a, w każdym razie nie więcej nad 1 OO.OOO fonn. Złoże 
w Rudmcy należy uważać za wyeksploatowa'lle. 

· Nadziej.e znalezienia w okolicy Kluczów nowych złóż pirytu te
go samegd typu są bardzo nikłe. 

. Przed kilku laty ~zb~~3.ły pewne nadzieje złoża pirytu, wystę
puJące na ob_szarze gor Sw,1~tokrzyskich, w w.arstwach jurajskich 
( dog~er) · Złoza t~ zos~ały. stwierdzone w okolicy Wyszmontowa. Wy
ko-nme tu poszuk1wama rue wykaza·ły j.edil(1k złóż o znaczeniu prze
mysłowem. 

. N a mapie bogactw kopalnych zostały oznaczone specjalnym 
znakiem tylko złoża w Jiaroszowcu i w Rudnicy. 

XII. Złoża soli. 

c~!:~~:e- Złoża soli w Polsce dzielą się na następujące dwie duże grupy :. 
rystyka. • 1 )_ Zł~ża,. le~ąc~ w formacj.i trzeciorzędowej i związane z utwo-

r ami m.1?censhem1 i .ciągną się wzdłuż większej części brzegu Karpat, 
poczynaJąc. od gramcy Rumuńskiej na wschodzie i kończąc Śląskiem 
nJ1 zachodzie. 

2) Złoża wieku cechsztyńskiego (permskiego), t · 
w Wielkopolsce. wys ępuJące 

. S~k: uka~ują się w trzech postaciach: jako złoża soli t. zw. ka
m1enneJ, Jako iły solonośne, w których sól jest mocno zanieczyszcza-
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na iłami, i wreszcie - w postaci solanek, czyli natunalnych źródeł 
słonych, powstałych z wód, krążących w warstwach solonośnych. 

Od charakteru tych złóż zależą różne metody ich eksploatacji. 
Sól kamiennta. jest wydobywana drogą zwykł.ej odbudowy górniczej, 
naturalne solanki eksploatuje się zapomocą s.zybów lub otworów 
wiertniczych; co zaś - do iłów solonośnych, to stosuje się sztuczne ich 
ługowanie drogą wprowadzenia słodkiej wody do uprzednio wyrobio
nych próżni. Tworzy się w ten sposób sztuczną solankę, którą eksploa
tuje się tak, jak i solanki naturalne. Wydobytą na powierzchnię solan
kę naturalną czy sztuczną pompuje się do warzelni, gdzie sól osadza 

się po wyparowaniu wody. 
W złożach solnych wyróżniamy zwykłą sól kamienną (kuchen-

ną) (NaCl) i sole potasowe, śród których w Polsce odgryW(ają główną 
rolę sylwinit, będący mieszanką sylwinu (KCl) i soli kuchennej, oraz 
kainit (KClMgS04.3H20), będący, jako sól handlowa, mieszaniną mi
nerału kainitu i soli kuchennej, oraz t. zw. kainit stebnicki, zawi.en3.ją
cy dużo siarczanów potasu przeważnie w postaci langbeinitu 

(K2S04.MgS04). 
Sol,e potasowe osadzały się zwykle wspólnie z so~ami kamien-

nemi; osadzanie ich było zależne od warunków fizycznych przy tern 
osadzaniu. Sole potasowe są łatwiej rozpuszczalne, nie zawsze więc 
roztwór solny dochodzi do takiej gęs.tości, ,aby z niego mogły strącić 
się sole potasowe. Niej,ednokrotnie już po utworzeniu złóż soli pota
sowych bywają one zmienione drogą procesów wtómych. Nie w każdem 
więc złożu solnem spotykamy sole potasowe. 

Zatrzymamy się z początku na naszym obszarze pod kar
p ac kim. Zło.i.la soli występują tu we wszystkich trzech postaciach, 
t. j. w postaci soli kamiennej , iłów solonośnych i solanek. 

Utwory solonośne należą do miocenu i tworzą serj ę łupków 
i iłów z wtrąceniami soli. Ogólna miąższość tych utworów dochodzi 
w niektórych miejscach do 400 metrów. 

W pasie podkarpackim należy rozróżnić następujące trzy czę-
ści: 1) śrddkową, obejmującą okolice Wieliczki i Bochni, 2) wscho
dnią, obejmującą obszar pomiędzy Dobromiłem nl:i zachodzie, a gra
nicą Rumuńską na wschodzie, i 3) zachodnią (śląską), leżącą w gra
nicach Zagłębia-Węglowego w okolicy Rybnika. 

Obszar środkowy ma formę wydłużonego pasa, długości około Obszar , Bochni I 
40 km. W całym tym obszarze wyst,ępuj e tylko sól kiamtenna, obec- w1e11c1:kt. 

ności zaś soli potasowych nie stwierdzono. 
Najgłośniejszem złożem tego obszaru jest Wieliczka, leżąca 

w jego części zachodniej. Obecne roboty górnicze w Wieliczce, sięga
jące 300 m głębokości, jeszcze nie przebiły serji solonośnej. W serji 
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tej odróżniamy dwie części. W górnej, miąższości 40 - 200 m, sól 
występuje w postaci olbrzymich brył-soczewek; w dolnej - w formie 
pokładów o zmiennej grubości od 2 do 20 i więcej rr... N aj niższJ 
z liczby tych pokładów dochodzi do 50 m grubości. Ogólna miąższość 
wszystkich pokładów dochodzi do 70 m, przeciętnie ,~aś ma 50 m. 
Zasoby soli w zbadanej części zfoża Wielickiego oceniamy na 200 
miljon. t. 

Dalszy - ku zachodowi - ciąg złoża Wielickiego został stwier
dzony przez roboty wiertnicze w okolicach Barycz.a. N a wschód od 
Wieliczki pokłady soli skonstatowano w Zwólce i Sułkowie. 

We wschodniej części obszaru środkowego leży Bochnia. Utwo
ry solonośne Bochni są bardzo zbliżone do dolnej części serji Wie
lickiej, zawierającej złoża pokhdowe; górny poziom W.ieHczki z so
lą bryłową jest tu nieob.ecny. Utwór solny Bochni ma kształt ogrom
nej soczewki długości 3,5 - 4 km; szerokość jej wynosi około 200 m, 
grubość zaś, zbadana przez roboty gómici:e, sięga 300 m. Cała ta so
-czewkja zapada na południe pod kątem okofo 75°; głębsze jej części 
pozostają dotychczas niezbadane. Soczewkę solną w Bochni przykry
wa nadkład o miąższości 80 - 120 m. 

W Bochni jest znanych kilkanaście pokładów soli o zmiennej 
miąższości od 1 do kilku metrów. Użyteczna miąższość pokładów, bę
dących czystą solą jadalną, nie przewyższ~. zwykle 0,5 - 2,0 m; 
reszta pokładu jest zani.eczyszczona Hem. Ogólna grubość pokładów, 
nadających się do odbudowy, wynosi około 15 m. 

Zasoby soli jadalnej do głębokości robót obecnych szacują n)1 

5 milj onów tonn. Gdyby zaś brać pod uwagę i zanieczyszczone części 
pokładów, to wypadałoby liczbę tę podnieść do 50 miljon. tonn. 

Jak z te-go widać, porównanie Wieliczki z Bochnią wypp.da na 
niekorzyść tej ostatniej tak pod względem zasobności, grubości pokła
dów, jak i czystości masy solnej. 

Dalszy ku wschodowi ciąg złoża Bocheńskiego stwierdzono 
-Otworem wiertniczym w Łazach, w odległości 3 km od Bochni, gdzie 
napotltjmo iły solne. 

K westj a obecności masy solnej na przestr.z.eni pomiędzy Wie
liczką (dokładniej Zwólką i Sułkowem na E od Wieliczki), a Boch
nią nie jest wyjaśniona z powodu braku odpowiednich wierceń. We
dług wszelkiego prawdopodobieństwa, ten związek między Wieliczką 
a Bochnią istnieje. Mielibyśmy tu w takim razie pas solonośny, wy
ciągnięty z zachodu na wschód na przestrzeni około 40 kilometrów. 

Ogólne zasoby tego całego obszaru nie dają się ściślej oznaczyć 
z powodu braku odpowiednich danych. St. O 1 szewski ocenia 
te zasoby na 500 miljon. tonn. Jest to obliczenie, ze względu n1 poda-
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· b po' I kopalnianych Wieliczki i Bochni, nader ne powyżeJ zaso Y 

ostrożne. . · d 
Na wschód od Łaz, aż do okohc Dobromiła, nie stw1e~ zono 

'gdzie obecności złóż solnych; przypuszczalnie utwory solono~ne ~o
::ały częściowo przykryte przez nasunięty aż pod Przemysł fhsz 
ldupacki, częściowo zaś zmyte. N a całym tym obszarze mamy parę 

złóż gipsowych. . . p 
1 W okolicach Dobromiła wkraczamy w na J większy w O ~ce pas 

ł, · solnych które ciągną się odtąd nieprzerwanie aż do gra~1cy Ru
z o~skiej cz~li na prz.estrzeni około 235 kilometrów. Pas ten 1.est wy
~u gnięty' wzdłuż brzegu Karpat. Sz.erokość jego, sądząc z rozm1eszcze
c ·ą so~IDek sięga w niektórych miejscach 30 km. 
nia N a obszarze tym mamy cały szereg kopalń oraz żup solnych'. 
w których się eksploatuje naturalną i sztuczn~ solankę. ~oza te1~11 
otrodkami przemysłu solnego, mamy ogromną hczbę punktow, w kto
rych występują sokmki, dotychczas nieeksploatowane. 

l , t L k Obszar Najdalej ku zachodowi wysuniętą żupą so ną JeS ac o, na Dobromn..: 

północ od Dobromiła. Niegdyś była to kopalnia z podziemną od.budo- o;;:;
wą soli. Obecnie zamieniono ją na ł~~~~nię dla o~rzymyw~~ta s_o~ 
b,nki. W kopalni stwierdzono obecnosc 1łow solonosnych m1ązszosc1 
około 55 m z zawartością N aCl do 50 % . . 

D 1 · ku wschodowi pomiędzy Dobrormlem a Drohobyczem a eJ b . . h 
wajdował się dawniej szereg żup solnych: o. ecme meczynnyc · 

Dopiero w Drohobyczu mamy obecme zupę, eksploatuJ ącą na-

turalną solankę. 

W pobliżu Drohobycza leży znana kopalnia Steb~ik. Należy tu Stebnik

rozróżniać właściwą kopalnię, odbudowującą złoża soh potasnwych, 

1 zupę solną, eksploatującą zwykłą solankę, otrzymywaną w drodze 

ługowania. . . h 1 d 
Cała serja W(1rstw solonośnych w Stebniku J~st poc Y ~n~ po_ · 

kątem 450 na NE. W dolnej c:zięści serji ~st~puJ,e prz~wazn~e sol 
kamienna albo w postaci pokładów czysteJ soh, albo te~ z~meczy
szczonej iłami i gipsem. W tym ostatnim przypadku stosu1e się ługo-

wanie. l' k · · R 
Sole potasowe występują wśród pokładów so 1 am1enneJ.. oz~ 

różniane są w Stebniku cztery pokłady soli potas.owyc~, o zmienneJ 
· · os'ci które tączą się na północnym zachodzie w Jeden pokład. m1ązsz , b , , 

3 6 Grubość 2-go pokładu waha się pomiędzy 2,5 a 15 m; gru. o~c -b.o-
- d h d · do 6 m Jako sole występują przeważnie lanibem1t, po h-oc o Zł • O) z t „ 
halit, kainit, sylwin, pikromeryt (K2S04, M~S.O.i , ~ H2 · aw~r osc 
procentowa K

2
0 (która jest miarą zasobnosc1 złoza) hY'\11.l zmienną 
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w granicach jednego i tego samego pok.ładu. Tak np. pokład 2-gi za, 
wiera K 20 od 10,5 % do 17 % ; pokład 3-ci przeciętnie 11,5 K 20; po
kbd 4-ty - około 12 %. 

Z wraca uwagę w Stebniku znaczna szerokość pasa solonośnego , 
stwierdzonego przecznicą, na przestrzeni około 850 m, co wobec upa
du 45 % , świadczyłoby o bard:w dużej grubości serj i solonośnej, lub 
o powikłaniach natury tektonicznej. 

Następnie, na wschód od Stebnika mamy żupy solne w Bolecho
wie i Dolinie, leżące na brzegu Karpat i eksploatujące naturalną -so-
lankę. . 

Kałusz . Posuwając się dalej ku wschodowi, spotykamy kopalnię w Ka-
łuszu: Kopalnia ta leży już w odległości około 26 km od brzegu Kar
packiego, czyli znacznie dalej , niż wszystkie wspomnia'Ille powyżej 
kopalnie i żupy solne. 

W Kałuszu utwory solonośne mają grubość około 125 m, nie
kiedy więcej i występują przeważnie w postaci iłów solnych (zubró'w), 
składających się z denkich warstewek iłu i soli ziarnistej, grubych 
na kilka centymetrów; zawartość soli wynosi tu 30 % - 60% ; iły sol
ne zawierają , prócz zwykłej soli, pewną domieszkę soli potasowych. 
W tych iłach występują pokłady soli potasowych. 

Wyróżni11my tu następujące pokłady, licząc od dołu : 1-szy po
kład, leżący w odległości kilku metrów od spągu serj i solonośnej 1 

składa się głównie z sylwinitu, zawierającego większą lub mniejszą 
domieszkę soli kamiennej . W odległości, nie przekraczającej 1 OO m, 
nad 1-m pokładem występuje 2-gi, środkowy poziom, który ma cha
rakter przew)1żnie kainitowy. Pokład ten składa się z naprzemian
ległych warstewek iłu solnego, soli kuchennej i-kainitu, zawierającego 
nieraz pikromeryt, kizeryt i anhydryt. We wschodniej części kopalni, 
w stropie i spągu pokładów występują cienkie warstwy sylwinitu. 
W pokładzie tym mamy przeciętnie około 65 % kainitu, co odpowiada 

. 12 % K 20. 
W odległości 5 - 30 m nad środkowym pokład.em występuje 

górny poziom soli potasowych; leży on już w stropowej części iłów 
solnych. Jest on złożony z sylwinitu, niekiedy tak zasobnego w karna
lit, że ten ostatni zaczyna odegryw1ać dominującą rolę, przyczem za
wiera wpryśnięcia i warstwy kainitu. 

W każdym z trzech wymienionych poziomów warstwy z solami 
potasowemi mają kształt soczewek, wyklinowujących się lub mocno 
ubożejących. 

Jak widzimy, lJ3.sadnicza różnica pomiędzy solami potasow.emi 
w Kałuszu i Stebniku polega na tern, że w Kałuszu przeważają chlorki, 
w Stebniku zaś - siarczany. 
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W kopalni Kałuskiej prowadzi się górniczą odbudowę pokładów 
soli po tasowych, sól zaś kamienna - wobec jej znacznego zanieczysz-
czenia - j.est eksploatowana drogą ługowania.. . .. 

Dzięki wierceniom, wykonanym w ostatnich latach w na1bhz-
szej okolicy Kałusza, stwierdzono przedłużenie złóż kałuskich. głów
nie w kierunku ~:1.chodnim. Wiercenia stwierdziły obecność soli pota
sowych także w Kropiwniku, Turzy Wielkiej i Morszynie. Punkty te 
są łącznikami pomiędzy złożem Kałuskiem a Stebnikiem i wska~uj ą, ,ż~ 
można oczekiwać obecności złóż soli potasowych na znaczneJ częsCl 
obszaru, dzielącego te dwie kopalnie. 

Obecnie jest tu rozbudowywana kopalnia soli potasowych 

w Kropiwniku. 
Na wschód od KałusZ:a mamy, prócz całego szeregu solanek 

i nieczynnych żup solnych, trzy żupy obecnie pracujące; są to żupy 
solne w Delatynie, Łańczyni.e i Kosowie. 

Łańczyn wydobywa naturalną sol:ankę; w Kosowie s~lanka 
powstaje wskutek zatopieni:a dawnej kopalni przez wody powierzch-

niowe. 
Należy zaznaczyć, że w całej tej części Podkarpacia wszystkie 

czynne i zamknięte żupy solne leżą w pobliżu brzegu karpackiego. 

Powierzchnia wschodniego solonośnego obszaru podkarpackiego ;:~~~t 
). est bardw duża i przekracza 5.000 km2

• Odpowiednio duże powinny niego obszaru 
być i zasoby soli. M a j e w s k .i, a za nim S t. O 1 s z e w s k i oblicza- podkar-

b 
, l . h d . 1 h packiego. 

ją ostatnio tylko zasoby o szarow, przy egaJącyc o zup so nyc , 
a więc lepiej zbadanych, na 2 mil jardy toinn soli. 

Zasoby te można w pewnej, niezn\3.cznej części zaliczyć do ka-
tegorj i zasobów stwierdzonych, w większym zaś stopniu do - praw
dopodobnych, częściowo jednak tylko do - możliwych. Całość zaso
bów możliwych jest znaczinie większa od przytoczonej liczby 2-ch 

mil jardów tonn . 

Co do zasobów soli potasowych na tym obs~3.rze, to kwestja s!t~s;!fa

ta zasługuje na specjalną uwagę ze względu na doniosłe gospodarcze sowych na 
, l .; • d . Podkar-

znaczeni.e soli potasowych i na ich ograniczone w ~az ym razie wy- paciu. 

stępowanie w stos unku do soli zwykłej. St. Olszewski oblicza zasoby 
obszarów kopalnianych Stebnika i Kałusza na 18 - 20 miljonów tonn; 
są to zasoby zbadane albo przez roboty podziemne, albo też przez 
wiercenia; należą więc one częściowo do kategorj i stwierdzonych, 
częściowo zaś - do prawdopodobnych. 

Bi~rąc za podstawę to o'bliczenie i przyjmując, że sole potaso-
we występują tylko na ~ pasa solnego pomiędzy Kałuszem a Stebni
kiem, St. Olszewski oblicza, że zasoby tego pasa wynoszą około 100 
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~iljonów tonn, co odpowiada 15 . mil jonom tonn K 20. Dane, uzyskane 
w ostatnich czasach, każą znacznie podnieść te liczbę. Są to, oczywi. 
ście, zasoby, należące do kategorji możliwych. 

Skoro mowa o ~isobach możliwych soli, to należy zaznaczyć, 
że w opisywanym wschodn:m obszarze niewykluczona jest możliwość 
znalezienia soli potasowych i poza pasem Kałusz - Stebnik, czego 
dowodzą ślady tych soli w solankach w Rosulnej, Utoropach i Otty. 
ni. Są to wszystko punkty, leżąc.e na wschód od Kałusza. Nie wyklu. 
czoną jest również obecność soli potasowych i na północ od pasa Ka. 
łusko - Stebnickiego. Narazie jednak nie posiadamy danych, niezbęd
nych do wyjaśnienia przemysłowej wartości tych obs~:uów i przy. 
bliżon.ego chociażby obliczenia ich zasobów. 

Należy podkreślić, że prowadzenie wszelkich robót poszukiwaw
cL,ych na Podkarpaciu, szczególnie nieco dalej od brzegu Karp11.ckie
go, jest niezmiernie utrudnione z powodu pokrywy utworów dylu
wjalnych, sięgających kilkudziesięciu metrów grubości, oo powoduj.e 
brak odsłonięć i prawie uniemożliwia, wobec wodonośności tych 
warstw, prowadzenie robót szybikowych. Te ujemne cechy terenu za
rnaczyli§.my już powyżej przy opisie złóż ~1,Howych. 

Przechodzimy teraz z kolei do trzeci.ego obszaru Podkarpackie
go, leżącego na skrajnym zachodzie Państwa, mianowicie w pobliżu 
Rybnika na śląsku. 

Miocen solonośny, równorzędny przypuszczalnie z górną częścią 
utworów solonośnych Wieliczki, leży tu nad karbonem produktyw
nym. Złoża solne zostały stwierdzone w całym szeregu głębokich wier
ceń, których głównym celem było zbadanie pokładów węgla kamien
nego. Wiercenia te napotykały dość liczne solanki, a częściowo -
pokłady soli k)1miennej. 

Utwory solonośne składają się z iłów, pośród których występu
ją pokłady soli czystej lub zanieczyszczonej iłem albo gipsem; wystę
pują tu również i osobne pokłady gipsu lub anhydrytu. Miąższość ca
łej serji solonośnej waha się w granicach 40 - 112 m. Miąższość po
kładów soli - w granicach 4 - 40 m. Średnia miąższość wynosi 25 m. 
Głębokości, w których są spotykane pokłady soli, wahają si,ę w gra
nicach 1 OO - 300 m. 

Ogólna przestrzeń, zajęta przez utwory solonośne, stwierdzone 
przez wiercenia, wynosi 92 km2

• Zasoby soli w złożu Rybnickiem obli
czono na 2 miljardy tonn. 

Po7.l3. tym obszarem w kilku punktach została stwierdzona obec
ność solanek o n~~znacznem fstosunkowo nasyceniu solą. Bardziej 
znanemi są solanki w Jastrzębi~ i Goczałkowicach, używane do celów 
leczniczych. 
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Na całym obszarze śląskim nigdzie dotychczas nie prowadzono 
żadnej przemysłowej eksploatacji soli. 

Drugim dużym obszarem solonośnym Polski jest Wielkopolska, 
gdzie, jak już wspomnieliśmy, złoża solne znajd~ją się. w. utworach 
permskich, w t. zw. cechsztynie. ~łoż.a te ~ą dp.lszym c1ąg1em rozle-
głej formacji solonośnej, występuJąceJ w ~1em~zech. . . 

Są dwie zasadnicze cechy, które różmą W1elkopolsk1e złoza sol-
od opisanych powyżej złóż podkarpackich. Pierwsza cecha tyczy ;i: budowy złóż. N a Podkarpaciu widzieliśmy pokładowe złoża, któ

re uległy zwykłym tylko sfałdowaniom. W Wielkopolsce mamy do 
czynienia prawie wyłącznie z tak zwanemi słupami solnemi ( eg~ema
tami}, czyli Il1)1sami solnemi, wydźwigniętemi, dzięki ~eh plastycz~o
tci, przez czynniki tektoniczne z pierwotnych pokładów, leżących m~
raz 2;naczni.e głębiej. Druga zasadnicza różnica polega na tern, ze 
w Wielkopolsce mamy złoża czystej soli, wówczµs gdy na Podkarp~
ciu spotykamy przeważnie sól, zanieczyszczoną w znacznym stopnm 
iłami. 

Należy jeszcze zaznaczyć, że o ile złoża podkarpackie by!y z~a
ne i eksplQ1fowane już niemal przed tysiącem lat, to złoża soh Wiel
kopolskie zostały odkryte stosunkowo iniedawn?, bo dopiero:' r .. 1835. 

Złoża solne Wielkopolski tworzą rodza J pasma, wyc1ągmętego 
w kierunku WNW - ESE, poczynając od Wapna n.a zachodzie i koń
cząc Górą w pobliżu Inowrocławia na wschodzi,e. Ogółem długość 
tego µasa wynosi około 60 km. 

Z liczby występujących tu złóż solnych najlepiej zbadany jest 
słup Inowrocławski. Słup ten w przekroju poprzecznym ma kształt 
elipsy, wyciągniętej w kierunku południkowym. Dłuższa oś elipsy 
sięga 2.300 m, szerokość elipsy na północy dochodzi do 1.075 m, da
lej zaś ku południuwi wynosi 550 m. Przekrój poziomy słupa ma oko
ło 140 hektarów. Q.iła powierzchnia słupa jest pokryta t. zw. Clapą 
gipsową, grubości 80 - 120 m,· nad tą czapą leży dyluwjum grubo
~ci 10 - 25 m. 

Wszystkie boi;zne ściany słupa zapadają niemal pionowo, grani
cząc z płonnemi skałami jurajskiemi. Wysokość słupa nie rost~ł~ 
ustalona, gdyż najgłębszy otwór wiertniczy zatrzymruno na głębokosc1 
przeszło 1.000 m jeszcze w soli. 

Złoże składa się z soli kamiennej, zawierającej wtrącenia iłów 
i anhydrytów. Były również kilkakrotnie napotkane nieregularne 
wkładki soli potasowych, nabrzmiałe miejscami do kilku metrów, lecz 
prędko wyklinowujące się. 

Do roku 1907 istn~ała w Inowrocławiu kopalnia, w której ługo
wano sól; po zatopieniu w tym roku kopalni pompowano z ni.ej solan-

6 
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kę. Od roku 1923 zaniechano tego pompowania i rozpoczęto eks. 
ploatacj ę przy pomocy otworów wiertniczych, przez które wtłacza się 
wodę słodką i następnie wypompowuje solankę. 

Druga kopalnia w tym samym słupie Inowrocławskim .leży 
w Solnie pod Inowrocławiem. Eksploatacja prowadzi się tym samym 
sposobem, co i w Iinowrocławiu. Obecnie pogłębia się szyb celem gór
niczej odbudowy złoża soli kamiennej i ewentualnie napotkanych tu 
pokładów soli potasowych, występujących w postaci mieszan-iny kaini
tu i sylwinu. 

Zasoby soli w słupie Inowrocławskim do głęb. 500 m obliczano 
na 1 miljard tonn. 

Podobny słup solny, ale mniejszych rozmiarów i innej formy 
został stwierdzony w Górze w odległości 9 km na SE od Inowrocła
wia. Podobnie jak w Inowrocławiu, występują i tu w soli kamiennej 
przerosty iłów, anhydrytów i soli potasowych; stwierdzone przerosty 
tych ostatnich mają miąższość, nie przekraczającą 15 cm, znacze
nia więc praktycznego nie posiadają. Zasoby soli w Górze do 500 m 
głębokości wynoszą około 420 miljon. tonn. 

W przeciwl,egłym, północno-zachodnim ktµ.ńcu pasa solnego 
Wielkopolski leży słup solny w Wapnie. Rozmiary jego są jeszcz~ 
mniejsze, niż w Górze. Pozatem posiada on te same cechy charakte
rystyczne. Zostały tu również stwierdzone przerosty soli potasowych. 
Wiercenie, które dotarło do głębokości 1.316 m, iostało zatrzymJ1ne 
jeszcze w soli. Złoże solne w Wapnie j.est eksploatowane przez ko
palnię tejże nazwy systemem robót górniczych. Zasoby soli w Wap
nie, obliczone tak samo do głębokości 500 m, wynoszą około 300 mil
j onów tonn. 

Inny char11kter posiada złoże soli w Szubinie, położonym o 30 
km na półn.-zachód od Inowrocławia i o 12 km na półn.-wschód od 
Wapna. Złoże to zostało napotkane w otworze wiertniczym na głębo
kości 1.634 m i nie zost,1ło przebite do głębokości 2.149 m. Stwierdzo
na więc miąższość złoża wynosi 515 m. Występuje tu sól kamienna 
z przerostami anhydrytu i soli potasowych, głównie zdaje się karna
litu. Większe ilości soli potasowych zostały stwierdzone w niższych 
wa.rstwach p~zebitej serji solonośnej. Szereg danych natury geologicz
neJ przemawia za tern, że w Szubinie mamy do czynienia nie ze słu
pem solnym, lecz z normalnie leżącemi pokładami serj i solonośnej. 
Złoże Szubińskie leży jednak zbyt głęboko, aby mogło mieć bezpo
średnią wartość praktyczną. 

Słup solny w W a pnie jest Dilj dalej ku zachodowi wysuniętym 
punktem w Polsce, w którym została stwi.erdwna obecność soli. Fakt, 
że pod Berlinem napotkano w otworze wiertniczym złoże soli na głę-
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bokości 1. 700 m pozwala przypuszczać, że formacja solonośna ciąg
nie się bkże pod zachodnią częścią Poznańskiego. 

Poruszmy teraz kwestję możliwego dalszego ciągu złóż Wielko
polskich w kierunku południowo-wschodnim. N a przedłużeniu pasa 
tych złóż ku wschodowi spotykamy szereg sola•nek w pobliżu doliny 
Wisły, mianowicie w Ciechocinku, Aleksandrowie, Raciążku pod To-

runiem. 
Dal,ej ku wschodowi na Kujawach sobnki leżą w pasie, wycią-

gniętym z NWN na SES. Mamy tu solanki w Zgłowiączce, Kowalu 
i Lubrańcu, dalej ku południowi - w Dąbrowicy, Łęczycy i jej okoli
cach. Jest to więc już inny pas solonośny; ciągnie się on równolegle do 
ogólnego biegu warstw, w tej części ktjaju. Potwierdza się więc tu 
przypuszczenie, że występowanie źródeł wiąże się z czynnikami natu
ry geologicznej. Należy zaznaczyć, że wspomniany pas solonośny 
ciągnie się wzdłuż południowo-zachodniego skrzydła siodła jurajskie
go Inowłodzkiego. Solanki wznoszą się z przypuszcz)alnego jądra cech
sztyńskiego tego siodła przez szczeliny dyzlokacyjne, 

Druga grupa solanek na obszarze Poznańsko-Kujawskim wy
stępuje na zachód od Konina, a mi)anowicie w Pyzdrach, Pietrzykowie, 
Wręczynie. Wiążą się one przypuszczalnie z wypiętrzeniem utworów 
jurajskich na linji Kalisz - Jarocin. Czy można z tą samą linją wią
zać występowanie solanek około Obornik na Pn. od Poznania, nie 

wiemy. 

Zasoby soli w trzech wspomnianych powyżej słupach solnych zasoby 
obszaru 

Wielkopolski sięgają 1.720 miljonów tonn. Są więc olbrzymie, o ile w1etko-

h d . kł , 1 k • G . d t . . t . polskiego. c o z1 o zwy ą so am1enną. orzeJ prze s awia się u naraz1.e 
sprawa soli po~1Sowych. Jak widzieliśmy, w żadnym z 3-ch słupów nie 
odgrywają one poważniejszej roli. Zmusza to do dalszych poszukiwań, 
prowadzonych pod kątem widzenia odkrycia nowych złóż solnych, 
zawierających większe ilości soli potasowych. 

Możemy przypuszczać, że cechsztyńska formacja solonośna pod
ścieła większą część obszaru Wielkopolskiego, lecz1 jak dowodzi przy
kład Szubina, głębokość, na której leżą te utwory, jest naogół zbyt 
duża, aby mogły one mieć znaczenie praktyczne. Pozostają więc po
szukiwan~a. nowych słupów solnych, lub też, być może, siodeł, w któ
rych utwory solonośne mogłyby być wydźwignięte bliżej powierzchni. 
Przy tych poszukiwaniach na obszarze Wielkopolski dużą rolę mogą 
odgrywać, podobnie jak i w Małopolsce, metody geofizyczne, prze
dewszystkiem seismiczne. 

W wybranych w ten sposób punktach należy pogłębić otwory 
wiertnicze, które jedynie mogą ostatecznie wyj(aśnić sprawę obecności 
złóż solnych na pewnych głębokościach. Już dalszem zadaniem będzie 



Busk
Solec. 

Druskie
nlkl. 
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wyjaśnić, w jakim stosunku do całości odkrytego złoża znajdują się 
ewentualne sole potasowe. 

Przejdziemy ter1az do solanek, leżących poza dwoma głó:wnemi 
obszarami, t. j. Wielkopolskim i Podkarpackim. Znaczną grupę solanek 
spotykamy w południowej części woj.ew. Kieleckiego, w okolicy Bu. 
ska i Solca. Prócz tych dwóch punktów znane są występowania sola. 
nek w Szczerbakowie, Owczarach i in. Do niedawna solanki te łączono 
z obecnością tu utworów mioceńskich. Najnowsze badania wykazały 
jednak, że solanki te są niezależne od utworów mioceńskich i zn.ajdu. 
ją się w warstwach cenomańskich (górna kreda), a źródła ich należy, 
być może szukać w głębiej leżących utworach. 

Pomiędzy obszarem Buskim a najdalej ku południowi wysunię. 
temi solankami Kujawskiemi (Łęczyca) nie posiadj:uny danych o wy. 
stępowaniu solanek, nie możemy więc narazie zdefin j ować dok ład. 
nej łączności między temi dwoma obszarami. Sprawę ewentualnej 
obecności w obszarze Buskim soli w utworach cechsztyńskich mogą 
rozstrzygnąć tylko pnyszłe głębokie wiercenia. 

Obszerny obszar występowania solanek mamy na północnym 
wschodzi,e, pomiędzy Grodnem a Wilnem. Naj~ndziej znaną jest tu 
solanka w Druskienikach i Birsztanach (ta ostatnia leży już na tery
torjum Litwy). Są także wskazówki co do istnienia s~abych solanek 
w okolicy Grodna i na południe od Wilna. Solanki te mają, przypu
szczalnie, swe pierwotne źródło także w głęboko leżących utworach 
cechsztyńskich. 

Ogólne za- Jak z tego widać, Polska pos~ada obfite zasoby soli Wynoszą 
soby soli , ' 
zwykłej one około 6 mil jardów tonn, jeżeli połączymy zasoby zbadanych słu-

I sou po- , 1 h w· lk 1 b R · tasowych. pow so nyc W ie opo sce, o szaru ybmckiego, żup solnych 
w Bochni i Wieliczce oraz na terenach, przylegających bezpośrednio 
do salin Wschodniej Małopolski. ~asoby te nie tylko gwarantują 
utrzymanie obecnego stanu produkcji soli kamiennej, lecz pozwalają 
także na znaczny jej rozwój w przys.złości. 

Z punktu więc widzenia przemysłu soli kamiennej poszukiwania 
nowych złóż solnych nie są potrzebne; i~czej przedstawia się sprawa, 
rozpatrywana z punktu widzenia soli potasowych. Zbadane zasoby 
tych ostatnich, jak widzieliśmy, nie są znaczne i nie mogą zabezpie
czyć na dłuższy szereg lat stałego rozwoju zapotrzebowań na te sole. 
Staje więc na porządku dziennym kwestj a intensywnych poszukiwań 
i badań nowych złóż soli potasowych o większych zasobach i o możli
wie wysoki.ej zawartości K 20, decydującej nieraz o rentowności eks
ploatacji złóż. 
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Zajmiemy się teraz z kolei kwestją eksploatacji i zużytkowania 
naszych złóż solnych. . . . . . . 

O ile z punktu widzema g.enezy złoza soh zwykłe) kam1enneJ 
, oli potasowych tworzą jedną całość i trudno je traktować zosobna 
1 s b' k ł , . ń 
O 

tyle z gospodarczego punktu widzenia są to o Je ty zgo a rozne.so 
charakteru. Musimy więc rozpatrzyć tu je zosobna. 

Produkcja roczna zwykłej soli w kopalniach, warzelniach i tęż- Pro
5
d:1~cJ~ 

niach przedstl1wia się, jak następuje: zwykłej. 

p r o d u k c j a w t o n n a c h 

Małopolska Małopolska Wielkopolska Razem 
Lata zachodnia wschodnia z Ciechocinkiem 

1909-1913 113.576 45.916 33.441 192.933 
Przeci~tnie 

105.801 368.199 
1922 226.317 36.081 

1923 234.714 47.575 159.995 442.284 

1924 180.727 31.931 157.194 369.852 

1925 187.367 45.437 191.929 424.733 

1926 231.281 69.480 157.025 457.786 

1927 251 993 46.917 208.433 507.343 

1928 264.653 54.225 229.499 548.377 

1929 270.005 55.664 243.819 569.488 

Do cyfr powyższych jest włączona i sól kamienna zawarta w so-
lance przerobionej w fabrykach sody. . 

Spożycie soli, według gatunków, było w roku 1929 następuJące: 

Sól jadalna (kamienna i warzona) 
Sól przemysłowa 
Sól bydlęca . 
Sól kąpielowa . 
Sól kamienna, zawarta w solance, 

Zbyt w kraju 
w t o 

308.592 
32.811 
20.011 

829 

Eksport Razem 

n n a c h 

33.331 341.923 
8.808 41.619 

34 20.045 
829 

162.860 

567.276 
l'rzerobionej w fabrykach sody 1) _. ______________ _ 

..Razem 

Jak widzimy, wydobycie stale wzrastające jest przystosowane 
do potrzeb rynku wewnętrznego. Ekspod nie odgrywa dużej roli. 
Wzrasta on powoli, jak to wskazuje następująda tablica: 

1) Cyfr zawartości soli w sodzie zu::vtej w kraju i wyeksportowanej nie 

posiadam. 
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Produkcja1 p d k , 

Lata 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

Eksport w tonnach 

13.951 
21.002 
25.413 
44.019 
42.173 

.sou pota- • r O 
U c J a s o I i potas o w h w Polsce 

sowych. cie przedstawia się w sposób następujący; c ich zuż 

Produkcja r. 1913 r. 1925 r. 1926 1 r. 1927 1 r. 1928 r. 1929 

kainit . 62.823 79.166 
sylwinit 

127.723 146.692 137.858 

Ogółem w Polsce 
114.161 128.423 148.331 194.964 220.770 

soli potasowych 4.688 176.984 207.589 276.054 341.656 358.628 

Sprzedano w Kraju 138.624 162.385 206.054 265.125 222.065 

Wywieziono zagranicę. 12.796 18.452 21.144 26.953 13.104 

Przywieziono z zagran. 511.850 74.934 27.262 82.391 90 233 110.233 

Ogółem zużyto w Polsce 515.465 213.558 189.644 289.034 355.358 332.298/ 

W liczbach sprzeda· d I 
tratów. zy po ano so e częściowo w postaci koncen· 

T~blica ta wskazuje, że zużycie soli otaso h 
aczkolwiek wzrasta w ost t . h I t h . p wyc w Polsce, 

a me a ac J edn k . . 
przedwojennvch. następni'e 'd . . ' . a nie osiągnęło norm 

J ' w1 zimy ze impo t g . d 
nadal znaczną rolę. Udział soli ota' r z~ ramczny o grywa 

janiu potrzeb rynku w t p sowych zagramcznych w zaspa.ka-
. ewnę rznego stanie si · 'd . . 

gdy przerachujemy odpowiednie ·1 , . 1· ę Jeszcze w1 oczme1szy, 

Ilość KO w sol h k . I osc.1: so 1 ina zawartość w nich KO 
2 ac raJ oweńo p h d . . 2 • 

11 % t , . . 6 oc o zema wymosła w 1928 r k ł 
o zawar osc1 w kamitach . 21 % . . . o o o 

Ilość KO · .1 0 w sylwimtach, ogółem 40 558 t 
2 w importowanych; 30 % . · · 

w tymże 1928 r. około 27.000 t. o zagrarucznych solach wynosiła 

Głównym konsumentem soli otaso h . 
który zużył w 1927 r 52% P . wyc Jest b. zabór pruski, 

· o wspommanych sol· lu · . . . 
Można przypuścić że 1

, zna , , . 1 a1owe1 produkcJJ. 
. , czna częsc import 'd · t . d . . 

nicy. Zabor ten w latach d . u t zie ez o teJ dziel· 
. . prze WoJennych był . d 

uzyc1a wysokoprocentowych k t ~rz:yz~cza1ony o 

ważną rol.ę powinna odgry ~ncfebn rokwankych soh niemieckich, toteż 
ł wac a ry a oncentracy' K ł 

powo ana do dostarczania k . h k J na w a uszu, 
raJowyc oncentratów. 
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Oznaczenie złóż soli na nasz.ej mapie bogactw kopalnych opar- Oznacze-
. nie na 

}iślllY na zasadach następuJących. Obszary eksploatowane zostały mapie bo-

. k t ' d C d b ' d · d · h k gactw ko-
oznaczone Ja o s wier zone. o o o szarow, o pow1a aJącyc a- palnych. 

fegorji prawdopodobnych, to wydzieliliśmy tylko jeden taki obszar, 

mianowicie Rybnicki, jako zbadany przez szereg otworów wiertni-

czych. 
Dużo trudności mieliśmy z oznaczeniem złóż możliwych soli. 

O ile chodzi o obszar podkarpacki, to w środkowej jego części do tej 

kategorji zaliczyliśmy pas, łączący Wieliczkę z Bochnią. 

We wschodniej części Podkarpacia za południową granicę możli

wego zasięgu utworów solonośnych przyjęliśmy brzeg Karpat pomię

dzy Przemyślem a granicą Rumuńską. Granicę północną poprowadzi

liśmy tak, aby objęła ona możliwie wszystkie znane na Podkarpaciu 

solanki. Oczywiście, solanki niezawsze dowodzą, ż,e w miejscu ich 

wytrysku znajdują się złoża soli. Nie wykluczoną więc jest obecność 

złóż solnych i poza tą północną granicą, wskazaną na mapie. I od

wrotnie, na obszarze solanek może być brak złóż solnych lub będą 

one leżeć w głębokościach, wykluczających ich wydobywanie. 

Na obszarze śląskim oznaczamy tylko wspomniany już zasiąg 

prawdopodobnego występowania złóż solnych. Danych do oznaczenia 

zasięgu możliwego, poza obecnością paru solanek, nie mamy. 

Na obszarze Wielkopolsko-Kujawskim objęliśmy konturem mo

żliwego występowania wszystkie złoża soli kamiennej i solanki. Przy

czem na obszar,ze Wielkopolski główny pas solny ma przebieg WNW 

- ESE, dalszy zaś ciąg jego na Kujawach NWN - SES. Wyznaczo

ny w ten sposób, wygięty pas solny zamykamy na południe od Łę

czycy, gdzie występują ostatnie solanki. Na północnym zachodzie, na 

NW od Wapna, pozostawiamy pas możliwego występowania nie

zamknięty. 

Grupy solanek w okolicach Pyzdr i pod Obornikami obejmujemy 

dowolnemi poniekąd konturami zasięgu możliwego. 

Na obszarze Busko-Soleckim i północno-wschodnim wskazuje

my tylko osobne solanki, nie decydując się - z powodu braku da

nych - na oznaczenie ich zasięgu możliwego. 

Rzecz naturalna, nie wydzielamy nigdzie specjalnie obszarów 

soli potasowych, wobec ich wspólnego występowania ze zwykłemi so

lami. Tam tylko, gdzie sole te zostały stwierdzone w poważniejszych 

ilościach czy to w kopalniach, czy też w otworach wiertniczych, kh

dziemy znak „K''. 
Należy wreszcie wspomnieć o solankach, które oonaczamy kół

kami, podobnie jak złoża soli, stwierdzone w otworach wiertniczych. 

Solanki, używane do celów leczniczych, oznaczyliśmy specjalnemi 

znakami, użytemi do oznaczania wód mineralnych typu solanek. 
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XIII. Złoża fosforytowe. 

Złoża fosforytowe w Polsce są związane z utworami górno-kre. 
dowemi i występują najczęściej w piętrze cenomańskiem. 

Obszarpo- Główne złoża znajdują się w południowo-wschodniej części 
łudnlowo- R l't ' ' t h Tł k' ' H d ' k' ' St ' ł 
wschodni. zp 1 eJ, w powia ac umac 1m 1 oro ens 1m WOJew. ams a. 

wowskiego. Podobne złoża występują również w pobliżu Wisły, po. 
między Sandomierzem a Dęblinem, jak również - w Grodzieńszczy. 
źnie i na Wołyniu. 

N a obszarze południowo-wschodnim fosforyty występują wzdłui 
doliny Dniestru i jego dopływów. Można tu wydzielić dwa tereny: 
1) Niżniowsko-Niezwiski i 2) teren Horodenki. 

Najlepiej zbadany jest pierwszy teren dzięki temu, że były tu 
prowadzone przed kilku laty roboty eksploatacyjne w Niezwiskach, 
w ciągu zaś paru ostatnich lat zostały wykonane poszukiwania przez 
specjalną komisję przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. 

Została tu stwierdzona warstwa fosforytów w cenomanie, za
wierającym konkrecj,e fosforytów w skałach piaszczysto-ilastych, 
a częściowo marglistych. Grubość warstwy waha się w granicach 
0,4 - 1,6 m. Niekiedy jednak wyklinowuje się ona zupełnie, w nie
których zaś częściach terenu znika cała serj a cenomańska. W warstwie 
fosforytowej konkrecj1ei są rozmieszczone niferównomiernie. Zwykle 
w stropie i spągu właściwej warstwy fosforytowej również spotykają 
się mniej zwarte konkrecje fosforytów, tak, iż określenie miąższości 
całej warstwy fosforytowej staje się zależne od włączenia do niej 
tych czy innych warstewek z przyjętą jako minimalną zawartością 
fosforytów. 

Procentowy stosunek (na wagę) konkrecyj, znajdujących się 
w pokładzie, do całej masy skalnej w zbadanej części obszaru Nie
zwiskiego waha się według Morawieckiego w wydzielonych przez ni.e
go 5-ciu odcinkach w granicach od 8, 73 % do 27,46 % . 

Z as oby zbadanej części obszaru Niżniowsko-Niezwiskiego 
o powierzchni 129 km 2 zostały ostatnio oszacowane przez A. Mora
wieckiego okrągło na 20 m'ilj onów tonn surowca fosforytowego. Od
rzucając brane .przez niego w rachubę tereny z procentową zawarto
ścią konkrecyj fosforytowych poniżej 5 % , jako nie przedsta wi~j ące 
wartości technicznej, musimy zredukować podaną liczbę zasobów na 
okrągłe 15 miljonów tonn. 

Ważną rolę odgrywa przytem zawartość P
2
0 r, w konkrecjach 

fosforytowych. N a obszarze Niezwisk wynosi ona, według Mora wiec
kiego, przeciętnie około 20 % • na terenie zaś Niżniowa - 14 - 15 % . 

89 

W Niezwiskach była prowadzona przed kilku laty eksploatacja 
omocą sztolni. Liczba zawartości konkrecyj fosforytowych 

:~ksploatowanej części złoża sięgała, według _J. Nowaka, 50%_-_ ~a-
t , , p O w konkrec1· ach według Tokarskiego - 26 % . Rozmce war osc 2 5 , • • • • 

t sunku do podanych przez Morawieckiego hczb tłumaczą się za-
;e::e tern, że były stosowane w obu przypadkach niejednakowe me-

tody brania prób. . . . 
W sąsiednim terenie Horodenk1 poszukiwania tego sam.ego typu, 

· na obszarze Niżniowsko-Niezwiskim, są jeszcze w toku. Warstwa 
cf 

O 

:orytowa w postaci piaskowca marglistego grubości około 1 m, 
os I d 1 . . , . St 

wiera konkrecje fosforytowe przeważnie w o neJ sweJ częsc1. , 
za b d . , . b 600 Olszewski szacuje zasoby lepiej z a aneJ częsc1 o szaru na -
800 tysięcy tonn konkrecyj fosforytowych. 

We wszelkich obliczeniach zas·ohów złóż fosforytowych obszaru 
południowo-wschodniego należałoby wydzielać te części zasobów, któ-

można wydobyć przy pomocy sztolni, odprowadzających wodę do 
:iejscowych dolin rzecznych. W razie eksploatacji części złóż, I_eżą
cych poniżej miejscowego poziomu wód, wypadałoby walczyc ze 
znacznemi dopływami wody. 

Dalszy ciąg złóż fosforytowych obu wymienionych powyzeJ te
renów spotykamy w dolinach Strypy, na północ od Buczacza, - Se
retu, między Tarnopolem a Trembowlą, i w paru innych punktach. 
Wszystkie te złoża nie zostały dotychczas zbadane. 

N a drugiem miejscu, po obszarze południowo-wschodnim, nale- ~abcshz::~ 

ży umieścić złoża fosforytów, występujące w p~bliżu W~sły. Są tu zn~- 1 K~!~~le

ne złoża na prawym brzegu Wisły w Rachowie, na połn~c .od Zaw1-
chcsta, i złoża na obu brzegach Wisły, na północ od Kaz1m1erza. 

Złoże Rachowskie występuje w serji utworów albsko-cenomań
skich. Mamy tu siodło, na którego obu skrzydłach leży pokład fosfory
tów o przeciętnej miąższości 0,5 m. Południowo-zachodnie skrzydło 
tego siodła jest dość strome, północno-wschodni~ zaś - p,o,ziome. 
Procentowy stosunek konkrecyj wynosi około 50 % . Zawartosc P20 r, 
w konkrecjach wynosi 18 ?6 . Złoże to jest więc bogatsze od. obszar.u 
Niezwiskiego pod=-względem zawartości konkrecyj w pokładzie, uboz
sze zaś z punktu widzenia P20 5. 

Zasoby złoża rachowskiego na obszarze 2,3 km 2 zost~ły obliczo
nep przez J. Samsonowicza na 1.433.000 tonn konkrecyJ. fosforyto
wych. Poziome ułożenie warstw w skrzydle półn.-wschodmem pozwa
la na eksplo~tację znacznej części tych zasobów systemem odkrywko
W)'m. 
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W pobliżu Kazi~erza złoża fosforytowe występują na obu brze. 
gach Wisły. Warstwa fosforytowa występuje tu w piaskowcu senoń. 
skim. Miąższość pokładu wynosi przeciętnie około 0,6 m. Właściwa 

zaś warstwa fosforytów ma grubość około 0,3 m. Zawartość konkre. 
cyj w pokładzie bywa zmienna. A. Mazurek, który badał te złoża, po. 
daje zawartość P20 5 w konkrecjach na 22 % . Zawartość P20 s w całej 

masie pokładu fosforytowego (o przeciętnej miąższości 0,6 m) wynosi 

średnio 1,2 % . Wynikałoby stąd, że zawartość konkrecyj w pokładzie 
wynosi około 5,5 % . Obliczenia całkowitych zasobów dotychczas nie 
posiadamy. 

ztofa gro- Poza wspomnianemi wyzeJ obszarami fosforytowemi mamy 
dzleńs~le, 1' eszcze cały szereń złóż, rozrzuconych w różnych częściach kraju: 

wo~n- 6 • 

skle I in. w pobliżu Grodna, na północ od Wołkowyska, w N owogródzk1em, 

Eksploa
tacja. 

· w pobliżu Gdyni, w Mielniku nad Bugiem, w Pełczy na Wołyniu i t. d. 
Wszystkie te złoża są dotychczas bardzo mało zbadane; nie można 
więc jeszcze ustalić ich wartości przemysłowej. 

Nasze fosforyty ustępują wogóle zagranicznym pod względem 
zawartości P 20 5 • Znane fosforyty z Florydy, Algieru, Maroka, Po
dola rosyjskiego zawierają 28 - 30 % P 20 5 ; w naszych zaś zawar
tość ta nie przekracza 28 % . 

. Eksploatacja fosforytów była prowadzona w Niezwiskach w la· 
tach . 1923 - 1925. W ciągu dwóch lat wydobyto tu 1,825 tonin su· 
rowca. Trudności 1 przedewszystki.em transportowe (brak kolei), spo· 
wodowały zatrzymanie tych robót. 

W r . 1924 rozpoczęto także eksploatację złoża Rachowskiego. 
Wyniki tej eksploatacji ilustrują liczby następujące: 

Lata Ilość tonn 

1924 1.075 
1925 ? 
1926 380 
1927 17.589 

Jest to jedyna kopalnia fosforytów, czynna w Polsce w latach 
ostatnich. Fosforyty Rachowski.e używane są częściowo, jako do, 
mieszka do produkowanej w Chorzowie saletry amonowej, częściowo 
do t. zw. surofosfatów, wreszcie - - do produkcji superfosfatów. 

Zapotrzebowanie superfosfatów w Polsce jest dość znaczne· 
Produkują je nasze fabryki , lecz z surowców prawie wyłącznie impor· 
towanych. 

O obrocie superfosfatów świadczą liczby następujące: 
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L a a 

1926 1927 1928 
w tysiącach to n n 

Produkcja. 167 270 254 
Przywóz 1 3 3 
Wywóz. 13 12 35 
Zużycie wewnętrzne 155 261 222 

Do przeróbki fosforytów na superfosfaty jest używany w znacz
nej ilości kwas siarkowy, otrzymywany u nas, . jak wid~ieliśmy: j_ako 
produkt poboczny przemysłu cynkowego. Obecnie ~ą robione. do~wiad
czenia w kierunku zastosowania naszych fosforytow w rolmctw1e bez 
przeróbki ich na superfosfaty. 

Na mapie bogactw kopalnych stosujemy do złóż fosforytowych 0 ~f:~;
oznaczenia dwojakiego rodzaju. Wąskie obszary występowama fosfo- mapie bo-

. h , k ł gactw ko-rytów, przeważnie na zboczach dolm rzeczny~ , oznaczamy Ja o z ?- palnych. 

ża stwierdzone. Złóż prawdopodobnych, Jako zbyt małych, me 
uwzględniamy wcale. Co do możliwego zasięgu złóż fosforytowych, 
to wskazujemy go tylko na obszarze południowo-wschodnim. Gr~nice 
południowe i wschodnie tego zasięgu stanowi kordon pograniczny 
państwa. Granice zachodnia i północna są poprowadzone tak, aby 
znalazły się w n.ich wszystkie znane nam dziś złoża fosfor~ó~: 
.Z oznaczonego w ten sposób możliwego obszaru należy wydz1ehc 
głębsze doliny rzek, w których erozja sięga do warstw, podściełają-
cych miejscowe utwory fosforytonośne. 

XIV. Gipsy. 

Złoża gipsu występują u nas albo wspólnie ze złożami soli, 
tworząc w nich tak zwane „czapy gipsowe", o czem wspomnieliśmy 
niejednokrotnie przy złożach solnych, albo też - jako utwory samo
dzielne w nieco ~ższych poziomach miocenu. · 

Praktyczne znaczenie mogą posiadać tylko te złoża gipsowe, 
które występują na powierzchni. O nich więc wyłącznie będzie mowa 
poniżej. · 

Złoża tego rodzaju występują na dwu dużych obszarach. 
1) Duże masy gipsu, występujące wprost na powierzchni, mamy 

w Kieleckiem, gdzie pas gipsonośny zaczyna się na południu, nad dol
nym biegiem Nidy, ciągnie się przez Busk i dalej ku północy, następ
nie zaś zawraca na wschód w stronę Woli Wiśniowej, znanej z wystę
powania siarki. 
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2) Rozległy obszar Podolski ciągnie się w postaci szerokiego 
pasa po obu brzegach Dniestru, poczynając od okolic Halicza i koń. 
cząc na granicy Państwa. Obszar ten zajmuje powierzchnię przeszło 
5.000 km2

• Grubość pokładów gipsu wynosi tu 10 - 30 metrów. Wi. 
dzimy stąd, jak znaczne są jego zasoby. Oczywiście, nie na całej tej 
przestrzeni gips występuje na powierzchni, ni~ wszędzie więc ma 
wartość praktyczną. 

Prócz tych dwóch głównych obszarów, mamy jeszcze szereg 
.drobniejszych złóż gipsonośnych na calem Podkarpaciu, poczynając 
-od południowej części Zagłębia Węglowego na zachodzie, a kończąc 
na granicy Rumuńskiej na wschodzie. 

Ze względu na swoje właściwości znaczna część naszych gipsów 
mogłaby się nadawać do celów ornamer.tacyjnych. Dotychczas jednak 
są one używane przeważnie jako proszek do tynkowania budynków 
lub wyrobu sztucznego marmuru. Mają one również zastosowanie 
w nawożeniu, głównie łąkowem. Danych o ilości wydobywanego u nas 
gipsu nie posiadamy. 

N a mapie bogactw kopalnych gipsy są wskazane w postaci pla
mek, obejmujących miejscowości, w których występują one na po
wierzchni. Podane są również kontury możliwego występowania złóż 
gipsowych albo również na powi,erzchni, albo w głębokościach tak 
nieznacznych, że nie mogą one stanowić przeszkody w ich eksploa
facj i. 

XV. Złoża siarki. 

Wszystkie nasze złoża siarki są związane i utworami mioceń
·skiemi, występującemi na Podkarpaciu. Złoża te należą do tego same
go poziomu iłów solonośnych, w których występują złoża soli oraz 
mniej lub więcej znaczne warstwy gipsów. 

N aj bardziej znane złoża siarki mamy w woj ew. Krakowskiem 
i przylegającej doń południowej części wojew. Kieleckiego. Tu leżą 
wszystkie te złoża, w których była w swoim czasie prowadzona odbu
dowa górnicza siarki, jak: Swoszowice, Posądza, Czarkowy oraz in
ne, jak Wiśniowa i Wola Wiśniowa. 

Złoża siarki bywają związane zwykle z pokładami marglu, 
w których tworzą on~ nieregularne skupienia gniazdowe. Siarka wy
stępuje zwykle razem z gipsem. 

Złoże Swoszowickie posiada dwa takie pokłady marglu siarko
nośnego o miąższości, nie przekraczającej zwykle 0,5 m. Pokłady te 
są przedzielone serją gipsów z wtrąceniami marglu; miąższość tej 
serji wynosi 6 - 12 m. Średnia zawartość siarki w pokładach czyni 
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1 _ 12 %, Jak widzimy, złoże jest względnie ubogie, ale zato zasiąg 
· go jest dość znaczny, sięga bowiem 20 km2

• Ale tylko część tego, 
1
~szaru jest dokładniej zbadana. Złoże Swoszowickie było eksploa

;owane do r. 1884, gdy, w związku ze światowym spadkiem cen siarki, 
kopalnia przestała się rentować. W latach największego rozwoju ro
bót, 1863 - 1868, dawała ona 10 - 12 tysięcy tono surowca rocznie, 
z któr.ego otrzymywano 1.000 - 1.400 tonn siarki. 

W Posądzy, w woj ew. Kieleckiem, średnia miąższość marglu. 
siarkowego wyinosi 10 m, z zawartością siarki 2-4 % (na wagę). 

Przestrzeń, na której złoże zostało stwierdzone robotami górniczemi, 
ma 12.000 m 2

• Stąd obliczany zasób złoża ma 4.000 tonn czystej siar
ki. Złoże Posądzy zaczęto eksploatować w czasie wojny. Maksymalna 
pr,odukcja w r. 1918 wyniosła 170 tonn siarki. Po wojnie kopalnia zo
stała wkrótce zamknięta. 

W podobnych warunkach występuj .e również siarka w Czarko
wach, leżących również w woj ew. Kieleckiem. Była tu prowadzona 
przed laty kilkudziesięciu eksploatacja, następnie jednak wstrzyma
na, a w czasie wojny znów czasowo wznowiona. 

Inne złoża w wojew. Kieleckiem, jak np. w Woli ·Wiśniowej, są 

jeszcze mało zbadane. 
Siarka występuje także we wschodniem Podkarpaciu, jak np. 

w Truskawcu (Pomiarki) i w Dźwiniaczu. 
Obecnie w Polsce siarka nie wydobywa się, a całe jej zapotrze

bowanie jest pokrywane przez import, który wynosił w 1929 r. 1975 
t, zaś w 1930 r. 1653 t. 

N a mapie bogactw kopalnych wskazujemy j .edną barwą zbadane 
złoża siarki. Są to więc złoża, odpowiadające typowi stwierdzonych 
i prawdopodobnych; prócz tego wskazujemy obszary możliwego wy
stępowania. 

XVI. Złoża barytu. 

Złoża barytu występują w różnych punktach gór świętokrzy-· 

skich w niejednakowych warunkach geologicznych, przeważnie w po
staci żył w związku z miej scowemi kruszcami ołowiu. 

Ze wszystkich tych złóż najlepiej zbadane jest złoże w Straw
czynku na NW od Kielc. Jest to, jak dotychczas, jedyne złoże tego 
minerału, o którem można p~wiedzieć, że ma ono znaczenie prak
tyczne. 

Baryt występuje w Strawczynku na granicy wapienia muszlo
wego i dewonu. Tworzy on tu niewielkie gniazda, mierzące niekiedy 
Po kilka m3 objętości. Gniazda te są położone blisko siebie, co ułatwia 
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ekspfoatacj ę. W szczelinach i próżniach śród barytu występuje gale~ Dużą przeszkodę w rozwoju eksploatacji miejscowych glinek 

na, cerusyt i kalcyt. Baryt Strawczynka zawiera 96% Ba~04. . ogniotrwałych stanowi brak odpowiedniej komunikacji. 
Przed kilku laty została tu rozpoczęta eksploatacJ a, obecnie 

wstrzymana. 
N a mapie bogactw kopalnych oznaczyliśmy jedynie złoże 

w Strawczynku. 

XVII. Glinki ogniotrwałe (kaoliny). 

Złoża glinek ogniotrwałych występują u nas głównie na trzech 
następujących obszarach: 1) Wołyńskim, leżącym na wschód od Sarn; 
2) świętokrzyskim, wyciągniętym wzdłuż północno-wschodniego .zbo~ 
cza gór świętokrzyskich, na terytorjum powiatów: Opoczyńskiego , 

Iłżeckiego i Koneckiego; 3) wreszcie na obszarze Grójeckim, leżącym 
w zachodniej części woj.ew. Krakowskiego, głównie w pow. Chrza
nowskim. 

obszar N a Wołyniu złoża glinek istnieją na całym obszarze wystę-
Wolyńskl. powania granitów, ciągnącym się wzdłuż granicy państwowej. Po-

wierzchnia obszaru, o którym mowa, wynosi przeszło 2.000 km2
• Gra

nity i skały im pokrewne stanowią źródło, z którego powstały glinki 
drogą wietrzenia. 
· Odróżniamy przyt.em złoża glinek pierwotne, leżące na miej-

scu swego powstania, a więc na powierzchni mas granitowych, i zło
ża wtórne, t. j. takie, których materjał został przez wody prz.etran
sportowany. 

Miąższość złóż bywa nierównomierna; niekiedy nie prz.ewyższa 
ona 0,5 - 1, 10 m; gdzieindziej przekopano lub przewiercono kaoliny 
do 6,0 - 10,4 m, nie osiągając spągu złoża. 

Złoża glinek występują na odosobnionych ter,enach, których po
wierzchnia nie została dotychczas dokładnie zbadana. O ile dziś wie
my, niektóre złoża zajmują po kilka hektarów. 

W złożach pierwotnych zawartość czystej substancji kaolino
wej waha się od 31 % (Bielczaki) do 50 % (Moczulanka, Storożów, 
Ostki). W złożach wtórnych liczby te wahają się od 25 % (Budzisko) 
do 80 % (Hołyczówka, Karpiłówka). 

Zawarto-ść żelaza wynosi 0,28 - 1,31 % . 
Pod względem topliwości kaoliny Wołyńskie należą bądź do 

mocno ogniotrwałych (ponad 1700°C, Uście i Bielczaki), bądź do 
ogniotrwałych (1650°C - 1700°C, Storoże, Moczulanka, Karpiłówka) , 

bądź wreszcie do półogniotrwałych (1580° - 1650°C, Ostki, Klesów, 
Rudka Bobrowska, Budziska). 

Drugi obszar występowania glinek znajduje się, jak już wspom
niano, na północno-wschodni.em zboczu gór świętokrzyskich. Złoża 

glinek są tu związane z najwyższemi utworami trias.owemi; leżą one 
wśród warstw piaskowców, podściełających t. zw. piaskowce szydło
wieckie. 

Najlepsze z glinek świętokrzyskich występują w południoweJ 

części powiatu Opoczyńskiego. Trudne warunki komunikacyjne sto
ją również na przeszkodzie rozwojowi eksploatacji glinek. 

Obszar 
Święto
krzyski. 

Glinki trzeci.ego obszaru, Grójeckiego, występują na południeKr~:~~:~1. 
od Krzeszowic; główne ich złoża leżą w okolicy Grójca, niedaleko od 
Alwerni; występują one także dalej ku południowi, w pobliżu Mirowa 
(zna1I1e glinki mirowskie). 

Złoża glinek są tu związane z występowaniem w tej części kra
ju melafirów, z których wietrzenia powstały i osadziły się w najniż
szych warstwach miejscowych utworów jurajskich. Złoża te tworzą 
rodzaj dużych gniazd o kształtach nieprawidłowych. 

Wydobyto w r. 1913 około 7000 tonn glinek. Po wojnie eksploata
cja została wstrzymana. 

Glinki ogniotrwałe służą, jak wiadomo, do wyrobów szamoto
wych. Nasze fabryki szamotowe są czynne przeważnie na obszarze 
województwa śląskiego, Krakowskiego i Kieleckiego. Opierają one 
swoją produkcję przeważnie na surowcach krajowych, lecz do wyro
bów o wysokiej topliwości sprowadzają także surowiec zagraniczny, 
chociaż, jak widzieliśmy na przykładzie złóż Wołyńskich, mamy 
i u siebie kaoliny wysoko-ogniotrwałe. 

Wyroby naszych fabryk szamotowych pokrywają tylko część 

zapotrzebowania krajowego. Dużą rolę odgrywa również w tej dzie
dzinie import. Niemcy i Czechy, posiadając na miejscu duże zasoby 
wysokowartościowych glinek, mają ułatwioną konkurencję z naszemi 
fabrykami. 

Uwydatnia nam to następujące zestawienie: 

Lata Produkcja Import 
w t o n n a c h 

1925 25.000 37.500 
1926 40.000 25.200 
1927 65.000 58.800 
1928 (I półrocze) 45.000 25.300 
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Na mapie bogactw kopalnych oznaczyliśmy jedną barwą złoża 
glinek ogniotrwałych. Odpowiadają one w naszem pojęciu złożorn 
stwierdzonym i prawdopodobnym. Co do obszaru złóż możliwych, to 
posiadamy dane do wykreślenia takiego obszaru tylko na Wołyniu; 
obejmuje on cały zasiąg występowania miejscowych skał krystalicz
nych, aż do granicy Państwowej na wschodzie. 

XVIII. Wody mineralne. 

W ody mineralne Polski są podzielone na mapie bogactw kopal
nych według klasyfikacji R. Rosło ń ski ego na trzy następujące 
grupy' 1) szczawy, 2) solanki i 3) wody siarczane. Dodajemy do tych 
trzech grup jeszcze czwartą - cieplice. 

W naszych s z c z a w a c h można wyróżnić: 

a) Szczawy zwykłe (wapienno-żelaziste): Żegiestów, Łomnica, 

Nałęczów, Sławinek. 
b) Szczawy alkaliczne (sodowe): Krynica (źródła i płytsze 

wiercenia), Wysoka, Głębokie nad Popradem i Pokucie u źródeł Cze

r.emoszu. 
c) Szczawy alkaliczno-słone: Krynica (szyb Zubera), Wysoka, 

Krościenko, Szczawnica. 
d) Szczawy alkaliczno-słone-glauberskie: Truska wiec. 
W grupie s o 1 a n e k odróżniamy: 

a) Solanki zwykłe, zawierające sól kuchenną. Solanki te zostały 
oznaczone na mapie znakiem solanek, zaliczonych do złóż soli. 

b) Solanki rozcieńczone jodowo-bromowe, występujące w Kar
patach: w Soli, Rabce, Iwoniczu, Brzozowie i na Podkarpaciu Śląskiem~ 
Jastrząb Zdrój, Goczałkowice. 

c) Solanki gorzkie: Morszyn. 
d) Pośrednie miejsce między szczawami a solankami zajmują 

solanki gazowane w Rymanowie i Druskienikach. 
W grupie wód siarczanych wyróżniamy: 

a) Wody siarczane (siarczano-wapienne), występujące w Krze
szowicach, Iwanowicach (woj ew. Krakowskie); Horyńcu, Niemirowie, 
Szkle, Pustomytach (wojew. Lwowskie); w Konopkówce (wojew. Tar
nopolskie) ; oprócz tego - na obszarze śródkarpackim: w Wapiennem, 
Małostokowie, Ujściu (pod Gorlicami). 

b) Wody siarczana-słone, zajmujące pośrednie miejsce między 
solankami, a wodami siarczanemi. Należą tu wody Buska, Solca (wo
jewództwo Kieleckie) . 
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Jako cieplica jest oznaczone tylko jedno zdrojowisko, rmano
wicie Jaszczurówka w Tatrach. 

Na mapie bogactw kopalnych wszystkie wody mineralne, znane 
jako lecznicze, zostały oznaczone jednym znakiem. Litery wskazują 
na przeważający typ wody w danem zdrojowisku. 

XIX. Minerały użyteczne, nieoznaczone na mapie 
bogactw kopalnych. 

Chcę tu wspomnieć o kilku minerałach użytecznych, ni.eumiesz
czonych na mapie albo dlatego, że ich wartość przemysłowa nie jest 
stwierdzona lub też stwierdzona negatywnie (jak złoża złota i man
ganu), albo też ponieważ szczegółowsze dane o tych złożach zostały 
otrzymane już po oddaniu mapy do druku, co się odnosi do złóż grafitu. 

ślady złota. Przed paru laty pisma były przepełnione sensacyj
nemi wiadomościami o znalezieniu na Polesiu złóż złota. Przeprowa
dzone przez Państwowy Instytut Geologiczny badania wykazały, że 
wiadomości te odnoszą się do piasków dyluwjalnych, występujących 
pomiędzy - rzeką Moroczanką (granica Sowiecka), a Łanią, zwłaszcza 
na obszarze wsi Wielki Rożan. Wzięto tu szereg prób z szybików i jed
nego wiercenia (do 38 m). Zbadamie laboratoryjne tych prób wyka
zało, że metale szlachetne (srebro i złoto) występują tu rzeczywiście, 
lecz w ilośdach tak drobnych, że nie zawsze dają się oznaczyć wago
wo. W dwóch tylko próbkach stwierdzono nieco większe ilości metali 
szlachetnych, nie przekraczają one jednak 0,1 g na tonnę piasku. Nie 
mogą więc te występowania posiadać żadnego znaczenia praktycznego. 

Rudy manganowe. Drobne występowania rud manganowych 
wspólnie z rudami żelaznemi zostały stwierdzone na obszarze Kie
lecko - Radomskim. Mamy je w obrębie występowania rud żelaznych 
paleozoicznych w postaci gniazd w krasowych szczelinach i komorach 
w wapieniach dewońskich, w okolicach Chęcin i Łagowa. Śród kie
leckich rud mezozoicznych (bat) spotykamy drobne i niestałe gniazda 
ud manganowych w okolicach Mnina. 

Nigdzie jedńak te występowania manganu nie mają poważniej 
szego znaczenia i nie są samodzielnie eksploatowane. 

Są również znane drobne, jak się zdaje, występowania rud man
ganowych we fliszu Karpackim w pobliżu Sanoka. 

W ostatnich latach zostały spotkane rudy manganowe w pasie 
krystalicznym Karpat na południe od Czarnego Czeremosza. 

Wartość przemysłowa tych rud nie jest dotychczas ustalona. 

7 
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Złoża grafitu. Złoża grafitu zostały stwierdzone w tern samem 
pasmie krystalicznem Karpat na południe od Czarnego Czeremo.~za. 
Były one w latach 1929 i 1930 przedmiotem badań ekspedycji profe
sora Tokarskiego. Złoża te mogą wzbudzać przemysłowe zaintereso
wanie. Chemiczne i techniczne badania prób nie są jeszcze osta
tecznie ukończone. 

Zakończenie. 

Streszczając w krótkich słowach wszystko to, cośmy powiedzie
li powyżej o naszych bogactwach kopalnych, możemy stwierdzić, co 
następuj ,e: 

PO'lska posiada ogromne zasoby węgla kamiennego, które na dłu
gi szereg lat pokrywać będą jego zapotrzebo,wanie nie tylko obecne, 
lecz i znacznie zwiększone. Gorzej przedstawia się sprawa z węglem 
koksującym się, którego mamy stosunkowo niedużo, a koks z niego 
otrzymany nie jest jakości pierwszorzędnej. Nasze węgle stanowią 
również cenny surowiec chemiczny, z którego w przyszłości będziemy 
mogli wydobywać produkty naftowe. Pozostaje to w związku z podkre
śloną poniżej niezbyt pomyślną sytuacją naszego przemysłu naftowego. 

Położenie geograficzne naszego Zagłębia Węglowego na samej 
granicy Państwa nie jest korzystne. Wynika stąd potrzeba rozbudowy 
odpowiednich linij kolejowych i dróg wodnych do transportu węgla. 
Jednocześnie należałoby wykonać możliwie wyczerpujące badania, 
któreby miały na celu stwierdzenie nowego środkowo-polskiego Za-
głębia Węglowego, kUJ czemu zachęcają pewne przes.łanki natury 
teoretyczno-geologicznej. 

Złoża węgla brunatnego mają u nas znaczenie lokalne. Mogą 
one odgrywać większą rolę w razie komplikacyj w przemyśle węglo
wym lub transporcie węgla kamiennego. Nasze węgle brunatne wy
magają szczegółowych badań chemicznych z punktu widzenia ich 
zdolności do brykietowania i jako surowce chemiczne. Należałoby dą
żyć do spalania węgli brunatnych na miejscu i do przesyłania następ
nie energji elektrycznej. Położenie geograficzne większości naszych 
złóż brunatno-węglowych również nie jest pomyślne. 

Mamy duże przestrzenie pokryte torfowiskami. Torfowiska te 
występują w całym prawie kraju, prz-eważnie jednak w obszarach 
wschodnich i północnych, pozbawionych innych surowców energetycz
nych. Z tego względu zas,łngują one na uwagę i szczegółowe zbadanie. 

Obecny stan naszego przemysłu naftowego nie jest pomyślny. 
Znane złoża naftowe wyczerpują się i 1nie mogą - pomimo coraz głęb-
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szych, a przez to i droższych wierceń - utrzymać przez dłuższy czas 
produkcji nawet na poziomie dzisiejszym. Tymczasem z każdym ro
kiem konsumcj a wewnętrzna wzrasta, a odpowiednio zmniejszają się 
ilości produktów naftowych, dotychczas .eksportowanych. Wobec tego 
stają się konieczne poszukiwania nowych, nieznanych dotychczas złóż 
naftowych. Obszarem, na który trzeba przedewszystkiem zwrócić uwa
gę, jest nasze Podkarpacie. Ze względu na miejscowe warunki geolo
giczne powinny przy poszukiwaniach w tym obszarze odgrywać dużą 
rolę metody geofizyczne. 

Licząc się z tym stanem rzeczy w przemyśle naftowym, należy 
również dążyć do możliwie większego spożytkowania naszych gazów 
ziemnych w kierunku ich odgazolinowania, co, choć w pewnej części, 
moż.e pokryć specjalnie szybko rosnące zapotrzebowanie benzyny. 

Te same przyczyny zmuszają do zwrócenia baczniejszej uwaj · 
na nasze łupki bitumiczne, których zasoby są ogromne, ale wymagają 
wyjaśnienia co do ich wartości przemysłowej . 

Nasze złoża rud żelaznych posiadają dość znaczne zasoby. Po
łożenie geograficzne tych złóż jest dosyć pomyślne. Częściowo znaj
du ją się one w pobliżu Zagłębia Węglowego lub nawet w jego grani
cach, częściowo zaś w centralnym obszarze kraju, mającym warunki 
.do stworzenia w nim ośrodka przemysłowego. 

Złoża te mają jednak dwie zasadnicze cechy ujemne. Po ,pierw
sze, są zazwyczaj drobne i rozrzucone na dużych przestrzeniach, po
wtóre, są nisko-procentowe. Powoduje to potrzebę dość znacznego im
portu wysokoprocentowych rud zagranicznych. Przystosowanie na
szych hut, szczególnie śląskich, do możliwie większego użycia rud 
krajowych jest jednem z ważnych zagadnień przemysłu ż.elaznego. 

Nasz przemysł cynkowy jest znacznie rozbudowany. Jest on 
jedyną bodaj gałęzią polskiego przemysłu, mającą wybitne świato
w:e znaczenie. Stoimy bowiem co do wytapianego roczinie cynku na 
trzeciem miejscu na świecie, na drugiem - w Europie. Niestety, prze
mysł ten nie j.est u nas oparty na odpowiednio wysokich zasobach kra
j owych kruszczów cynkowych. Zbadane złoża posiadają zasoby nikłe 
w stosunku do zapotrzebowania. Już obecnie odgrywają u nas dość 
dużą rolę surowce importowane. Możliwość znalezienia nowych złóż 
kruszcowych, aczkolwiek w niedużej skali, istnieje, Prowadzenie dal
szych badań w tym kierunku jest ze wszech miar wskazane. Wystę
pujące wspólnie z kruszcami cynku surowce ołowiane mają już o wie
le mni.ej,sze znaczenie ekonomiczne. 

Złoża kruszcowe miedzi są u nas ubogie i nie można oczekiwać 
pokaźniejszego rozwoju tej dziedziny kopalnictwa. Należy jednak 
J)rowadzić dalsze badania złóż istniejących, aby, o ile możności, unie-
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zależnić się od przywozu zagranicznego, który obecnie zaspakaja całe 
nasze zapotrzebowanie. 

Zasoby soli kamiennej w Polsce są olbrzymie i wystarczą na dłu
gi szereg lat nietylko na pokrycie zapotrzebowania w skali dzisiej
szej, ale i znacznie . zwiększonej. Zwiększenie takie mogłoby nastąpić 
głównie naskutek wzmożonego eksportu, który dotychczas odgrywa 
rolę bardzo podrzędną. 

Znane zasoby soli potasowych są nieznaczne w stosunku do 
wciąż wzrastającego zapotrzebowania, które jest pokrywane częścio
wo przez importowane sole wysokoprocentowe. Dla utrwalenia i roz
szerzenia produkcji krajowej są niezbędne intensywne poszukiwania 
w obu naszych głównych obszarach solonośnych: Wielkopolsko-Ku
jawskim i Podkarpackim. W poszukiwaniach tych powinny dużą rolę 
odgrywać metody geofizyczne, przedewszystkiem sejsmiczne. Wobec 
przyzwyczajenia się konsumentów krajowych do wysokoprocentowych 
soli zagranicznych, powinny być u nas rozbudowywane odpowied
nie zakłady koncentracyjne do wzbogacania naszych stosunkowo ubo
gich soli potasowych. 

W dziedzinie przemysłu fosforytowego należy z ubolewaniem 
zaznaczyć, że, posiadając dość obfite złoża fosforytowe, pokrywamy 
olbrzymią większość surowca, potrzebnego dla polskich fabryk super
fosfatowych, przez import zagraniczny. 

Wszystkie inne złoża minerałów użytecznych w Polsce, zazna
czone na naszej mapie i wyszczególnione powyżej w jej objaśnieniu. 
odgrywają w naszym bilansie ekon·omicznym rolę drugorzędną. 
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RESUME. 

Avant- propos. 

La presente notice explicative decrit les principes suivant les
quels a ete etabli.e la C a r t e d e s r e s s o u r c e s m i n e r a 1 e s 
d e 1 a R e p u b 1 i q u e P o 1 o n a i s e. De plus, elle traoe un 
tableau succinct de 1' etat actuel de nos connaissances au suj et des 
richesses minieres de notre pays ainsi que de leur utilisation. 

Cette carte est dress·ee au 1 :750000-e, c' est-a-dire a la meme 
echelle et dans la meme proj ection cartographique que la Carte Geolo
gique de la Republique de Pologne, publiee anterieurement par notre 

Service Geologique. 
Dans notre Carte il a ete decide d'indiquer les aires occupees 

par tel ou autre gisement utile, en faisant distinction, daJns la me
sure du possible, entre les territoires explores avec une exactitude 

plus ou moins grande. 
Il fut donc admis en principe de representer, pour chacun des 

mineraux utiles, l' etendue des territoires a reserves: c o n s t a t e e s -
p ro b a b 1-e s-p o s s i b 1 e s. C'etait une regle generale dont il a ete 
necessaire de s'ecarter en ce qui concerne toute une serie de mineraux 
utiles, a cause des propri:etes specifiques de certain.s gisements qui nous 
ont forces a traiter ces derniers de fa<;on individuelle dans leur repre

sentation cartographique. 

Houille. 

Le Bassin Houiller Polono-Silesien mesure en son entier 5400 
km2 dans les limites de l'etendue des terrains produdifs. De cette 
superficie appartiennent: 

a la Pologne 3.880 km2 

a l'Allemagne 570 „ 
a la Tchecoslovaquie 950 „ 

· Le Bassin Houiller Polonais est partage en quatre regions: 
1') Haute Silesie 2.180 km~ 
2) 
3) 
4) 

SHesie de Cieszyn 
Bassin de Cracovie 
Bassin de Dąbrowa 

200 
1.300 

200 

" 
li 

,, 
3.800 km 2 
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Cette division n'est que d'ordre politico - admini'Stratif car, au 
point de vue geofogique, la totalite du bassin polono - silesien forme 
une seule unite. 

Du point de vue pratique nos ccuches houilleres ont ete subdi
visees en trois grands groupes. Le group.e inf.erieur est aussi appele 
marginal (grupa brzeżna - R a n d g r up p e). Le groupe moyen est 
denomme anticlinal (grupa siodłowa -- Sat te 1 grup pe). Le su
perieur est dit groupe sy.nclinal (grupa łękowa-Mu 1 de n grup pe). 

Dans le district de Dąbrowa ces memes groupes sont connus sous 
des noms locaux. Ainsi le marginal y est app.ele sous-redenien (pdd
reden), le groupe anticlinal est dirt - redenien (reden) et le su
perieur se nomme supraredenien (nadreden). 

Vepaisseur totale du Carhonifere productif exploite dans les 
mines du Bassin Polonais diminue de l'Ouest vers l'Est. Elle atteint 
environ 4500 m a l'Ouest et tomąe a 2700 m dans la partie orientale. 

Les caracteres principaux des trois groupes de couches sont reu
nis s-ommairement dans le tableau suivant. 

Epaisseur Proportion de 

Puissance globale des Nombre l'epaisseur 
couches de des couches 

to tale houille ex- des couches exploitables 

Grupes ploitables exploitables 
en °Io 0

/ 0 de 
l 'epa isseur 

to tale 
en metres 

a a a a a a a a 
!'Quest l'Est )'Quest l'Est !'Quest !'Est !'Quest J'Est 

Groupe synclinal (nadre-
den): 

couches de Chełm . 118 118 1,4 1,4 1 1 1,2 1,2 . de Łaziska 675 675 28,6 28,6 14 14 4,2 4,2 

. d'Orzesze . 1700 716 25,0 7,8 17 3 1,5 1,1 

.. de Ruda 585 255 38,0 4,3 20 3 6,5 1,7 

Groupe anticlinal (reden): 170 12 17,0 12,0 5 1 10,0 100,0 

Groupe marginal (podre-
den): 

couches superieures 750 16,0 14 2,1 

inferiefires 470 905 11,4 
8,0 8 8 2,4 0,9 . 

I-------
Au total, Cat bonifere 

productif: . 4468 2681 "137,4 62,1 79 30 3.1 2,3 

Dans cette courte notice je ne peux pas m'etendre sur l.es pro
hlemes geologiques generaux qui touchent la structure de notre bassin 
houiller. Je mentionnerai pourtant certaines questions d'ordre geologi-
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que qui ont une importance pratiqµ.e immediate,. car elles sont. en 
rapport avec les conditions d'exploitati?n de nos g1s~men:s de ~~1l~e. 

Le premier de ces facteurs geolog1ques est represente par 1 epa1s-

seur des couches de houille. 
Au point de vue de 1' epaisseur des couches de houille, notre Bas. 

sin se presente avarntageusement en comparaison avec les autres grands 
Bassins de l'Europe. Presque tout le groupe anticlinal, qui est le plus 
important comme objet minier, contient des veines de plus de 2 - 3 
metres, pendant que 1' epaisseur de celles-ci ne depasse pas 8 m ~s 
toute la partie occidentale du Bassin, jusqu'au mer

1

idien de Sosno';1ec 
approximativement. Ce n' est que plus loin vers 1 Est que l

1

es vemes 
de ce groupe anticlinal se reunissent en deux. co~ches d ab~rd et 
ensuite en un.e seul.e couche puissante, dorut 1 epa1sseur attemt 12 

a 14 metres et parfois davantage. . , 
Dans le groupe de Ruda, qui . j oue aussi un r~le cons1~era~le, 

nous avons egalement plusieures veines avec des epa1sseurs de 3 a 5 
metres. Les couches de houille dans les groupes d'Orzesze, de Chełm: 
dans tout le groupe marginal et dans une grande partie du groupe de 
Łaziska on.t des epaisseurs mo~ndres que 2 metres. 

Sur l'epaisseur globale de toutes les couches de houille de la 
partie occidentale du Bassin, epaisseur qui atteint ap?roximativement 
137 m (voir le tableau, page 107) il y a une proporhon de 40 P· 100 
correspondant aux oouches ayant une puissance de 2 a 8 metres. Sous 
ce rapport le Bassin Polonais possede des conditions ~Ius favorabl.es 
que les gran ds bassins houillers en Europe (W estphahe, Nord de la 

France, Donetz). 
Le deuxieme facteur qui influence les conditions d' exploitation est 

represente par la proportion de l' epaisseur total_isee de fout~s. les cou
ches exploitables a l' epaisseur entiere de la serie. Ces c-0nd1hons sont 

aussi favorables dans :notre bassin. 
Les conditions les plus avantageuses, tant au point de vue de la 

puissance des veines, qu'au point de vue de leur nombre, se renco~trent 
dans les deux groupes contigus: l'anticlinal et celui de Ruda. S1 nous 
envisageons a part ces deux groupes seuls, nous trouverons P~ 
l'Ouest de notre Bassin 755 metres comme puissance totale de la sene 
et, la-dedans, 55 metr,es de houille en veines exploitables, soit 7 ,3 % · 
L'epaisseur totale des couches de houille contenues dans ce.s deux 
groopes forme, ainsi que le montre le tableau, 40 p. 100 erwrron ~e 
1' epaisseur glob ale de toutes les couches dans cette partie du Ą Bass1~, 

Le troisieme facteur geologique important, ,et souvent meme de
cisif dans la question de l'exploitabilite, est represente par l'epaisseur 
des morts-terrains, c' est-a-dire par l' epaisseur de la serie des couches 
qu'il faut traverser avant d'atteindre le Carbonifere productif1 sous-
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jacent. A ce point de vue on peut diviser grosso modo notre Bassin 
houiller en deux parties: 

1~o, une partie septentrionale, ou le Carbonifere productif affleu
re soit immediatement a la surf ace du sol, soit sous une couvertur.e de 
sediments, principalement triasiques, dont l'epaisseur ne depasse pas 
quelques diizaines de metres. 

2-o, une partie meridionale, ou les terrains carboniferes ne se 
mon trent a la surface qu' en quelques points isoles, tandis qu' en gene
rał l'epaisseur des morts-terrains, bien que variable, se trouve rare
rnent inferieure a 100 - 200 metr.es et atteint en beaucoup d' endroits 
800 metres et da.vantage. 

L'influence defavorable des morts-terrains sur le developpement 
industrie.I et minier se traduit clairement par le fait que, da;ns cette 
partie meridi,onale du Bassin Polonais, comprenant a elle seule 54 % 
de la superficie totale de ce dernier, l' extraction ne depasse pas 12 % 
de 1' extraction totale dans notre Bass in. 

Dans les regions de notre Bassin houiller qui n'ont pas subi de 
plissement intense et qui, par conslquent, ont conserve une plus forte 
proportion de matieres volatiles, nous rencontrons des houilles a lon
gue Hamme et aussi, en partie, des houilles a gaz. Ces territoires se 
trouvent dans la partie orientale et aussi dans la region de la cuvette 
centrale. Dans la partie orientale de l'anticlinal principal - a l'Est 
de Królewska Huta - ou les c-oiuches sont plissees, mais pas trop fort 
encore, nous avons des houilles a gaz qui deviennent de plus en plus 
prdches des houilles grasses. A l'Ouest enfin, dans la zone des plisse
ments intenses de direction N-S (district de Rybnik) et en parti
culier dans la region ou les deux systemes de plissements se crnisent 
(direction N-Set direction E-W) c'est-a-dire a l'Ouest de Królewska 
Huta vers Zabrze (Hindenburg) - les houilles appartiennent en par
tie au type des houilles a coke. 

Au point de vue de leur valeur calorique, les hduilles polonaises 
vffrent U11Je assez grande diversite. On remarque egalement !'influen
ce du plissement des couches sur la qualite de la houille, l'effet du 
,plissement se manifestant par une augmentation du pouvoir calorique. 
Nous possedons i)Ourtant des indices montrant que l'appartenance 
d'une houille a tel ou autre groupe de couches n' est pas indifferente 
sous ce rapport. 

Nous allons passer, a present, aux evaluations des reserves de 
houille contenues dans notre Bassin, une question d'importance capi
tale au point de vue economique. 

Dans le tableau ci-dessous nous ne preńons en consideration que 
les couches qui ont deja actuellement une valeur pratique, c'est-a-di
re celles qui se trouvent a moins de 1000 metres de profondeur et 
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qui mesurent plus de Om 50 d'epaisseur et meme, ·pour les groupes 
anticlinal et synclinal, - plus de 1 m OO. 

Dans ce tableau nous distinguons, comme on le fait habituelle~ 
ment, trois categories de reserves: constatees, probables, possibles .. -

Reserves 
en millions de tonnes 

H a u t e S i 1 e s i e: 

groupe synclinal . 

anticlinal . 

marginal . 

ensemble . 

B a s s i n d e D ą b r o w a: 

groupe synclinal . 

anticlinal . 

marginal . 

ensemble 

Bassin de Cracovie 

Silesie de Cieszyn 

Au total 

consta
tees probables possibles ensemble 

a b c a+b+c 

4.703 34.918 39.621 

585 4.675 5 260 

5.288 39.593 44 881 

130 120 250 

210 500 190 900 

160 280 610 1.050 

500 900 800 2.200 

8.200 6000 14.200 

1 40.493 

500 500 

5.788 7 300 61.781 

+ 8.200 

r 

% 

72,6 

3,6 

23,0 

0,8 

100,0 

La Pologne occupe, quant a ses reserves de houiUe, la troisieme 
place en Europe, venant apres l'Angleterre et apres l'Allemagne. 

L' exploitation au oours des dernieres annees se presente de la 
manier,e suivante (en tonnes): 

Ann ee Region silesienne 
I 

Region de Region de Ensemble 
Dąbrowa Cracovie 

1913 32182.109 100,00 6 819.209 100,00 1970.790 100,00 40.972 108 100,00 

1925 21.660.160 67,30 5.728 842 84,01 1.692.325 85,87 29.081.327 70,98 

1926 26.165 148 81 ,30 7 225 945 105,96 2.356.255 119,56 35.747.343 87,25 

1927 27 .999 647 87,00 7.644.223 112,10 2.440.216 123,82 38 084 086 92,95 

1928 30.447 875 94,61 7.'635.128 111,97 2 533.381 128,55 40.616 384 99,13 

1929 34.443.723 107.03 8 947.852 131,22 2 844 462 145,33 46.236.037 112,85 

1930 28.385.590 88,23 6.923.424 101,53 2.196.635 111,46 37.505.649 91,54 
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L'exceptionelle importance economique de notre Bassin Houil
ler ainsi que l'impossibilite de figurer au 1/750.000-e n'importe quel 
detail de la repartition de nos gisements de houille, nous ont suggere 
!'idee de dresser pour ce bassin une carte speciale a echelle plus gran~ 
de, notamment au 1/250.000-e. 

Nous avons decide de mettre en relief sur cette carte la valeUI 
industrielle des diverses parties du Bassin, en y marquant par des tein
tes appropriees l'exteinsion des terrains avec differents degres d'epais
seur des couches exploitables pouvant etre rencontrees jusqu'a 1000 
metres de profondeur. Il a ete ten u compte des veines a partir de 1 
metre pour le groupe anticlinal et le synclinal et - a partir de 
O m 50 pour le groupe marginal. 

En examinant la carte speciale du Bassin Houiller Polonais on 
remarque que toute la partie peripherique de celui-ci est teintee de la 
oouleur indiquant une epaisseur tdtale des couches de houille exploi
tables inferieure a 10 metr.es . Ce sont des regrions, ou apparaissent uni
quement les couches du groupe marginal, dans l'Ouest, le Nord et 
l'Est. Dans la depression de Rybnik (au SW de la ville de ce nom) 
on rencontre des epaisseurs de 10 a 20 m et parfois d~ 20 a 30 
metres, en raison de la presence de couches marginales relati~ement 
riches et, dans le voisinag.e de Jejkowice, aussi des couches du groupe 
antic~inal Sur les confins meridionaux du Bassin, ou l'age des depots 
carboniferes n'est pas exactement determine, on voit des teintes claires 
qui signifient soit la presence de moins que 10 metres de couches 
exploitables, soit meme leur absence complete et ce phenomene s 'expli
que principalement par la tres grande puissance des morts-terrains. 

Dans la partie NW du Bassin une forte concentration de teintes 
plus vigoureuses saute aux yeux, indiquamt ainsi I' enrichissement des 
reserves de houille. C'.est la region du flanc meridional de l'anticlinal 
principal ou, jusqu'a 1000 . metres, on rencontre les deux plus riches 
groupes de couches, notamment le groupe ańtidinal et celui de Ru
da. L' affaiblisement des teintes vers le Sud montre que, dans cette 
direction, le groupe anticlinal descend plus bas que 1000 metres et que 
nous ne pouvons_ compter ici que sur les couches de Ruda et celles 
d'Orz.esze et, encore plus loin vers le Sud - seulement sur ces der
nieres. Vers le Nord, l'epaisseur globale des couches exploitables di
minue puisque le groupe de Ruda disparait au voisinage de l'axe de 
l'anticlinal et, jusqu'a 1000 metres, nous ne pouvons tenir compte que 
des couches anticlinales et de la partie superieure des couches margi
nales. Les taches claires pres de Królewska Huta et de Sosnowiec si
gnalent la presence des parties culminaintes de l'anticlinal principal. 
ou les oouches anticlin.ales sont habituellement absentes, et ou nous 
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ne pouvons prendre en consideration que les couches, faiblement de-
veloppees, du groupe marginaL , 

Sur le flanc nord de l'anticlinal principal, au Nord de Krolewska 
Huta et de Katowice, les teintes sont plus claires que sur le flanc me
ridional parce que nous ne trouvons ici que le groupe anticlinal et la 
partie inferieure du groupe de Ruda, tandis que la partie superieurE: 
de celui-ci est supprimee par la transgressio'n du Triasique. 

Observant le flanc meridional de l'anticlinal principal, nous re
marquons l'affaiblissement graduel de ces teintes de l'Ouest (Biel
szowice) vers l'Est (Mysłowice). C' est le resultat de l'appauvrissement 
du groupe anticlinal et de celui de Ruda dans cette direction, comme
le montre le tableau (page 107). 

Dans la partie centrale de la carte nous voyons une grande eten
due 0 11 l' epaisseur globale est de 10 a 20 metres. Cette region est nom
mee la Cuvette Centrale de notre bassin et nous y pouvons c·ompter 
principalement sur les couches du groupe d'Orzesze, recotuvertes par 
200 metres environ de morts-terrains. 

Dans l'Ouest de la carte on voit des regions a teintes plus vigou
reuses. Dę la plus occidentale de ces zones il a deja ete question. La 
suivante vers l'Est, grande, et de forme elliptique, corr,espond a une 
depressicn - dite de Chwałowice - 011, jusqu'a 1000 metres de pro
fondeur, nous rencontrons le groupe de Ruda richement developpe et 
aussi, dans une grande partie du territoire, le groupe anticlinaL Les 
teintes claires autour de cette ellipse, signalant la presence de moins 
que 10 metres de houille, montrent que nous avons aff aire aux couches 
du groupe marginaL Le prolongemem de cette zone claire, visible 
dans la region de Przegędza - Zawada et encore plus au N ord, com
prend un espace ot1 l'on trouve des morts - terrains epais, tandis que, 
jusqu'a 1000 metres, le Carbonifere productif est uniquement repre
sente par le groupe d'Orzesze, pauvre en houille. Plus loin vers le 
Sud, l'anticlinal Mszana - Jastrząb se traduit par une teinte plus 
intense. 

Vers l'Est de la Cuvette Centrale nous r.emarquons une forte 
intensification des teintes dans les ,environs de Brzeszcze et de Jawi
szowice; il y a ici de riches oouches d.e houille d'age irncertain; ,elles 
appartiennent probablement en majorit-e au groupe de Ruda. Vers les 
deux extremites, dans le sens de la direction des ,couches, vers l'Ouest 
et surtout vers l'Est, on observe un appauvrissement dans les memes 
series de oouches ce qui donne a l'image cartographique de cette region 
la forme d 'un ilot .entoure par des teintes plus claires. Encore plus loin 
vers l'Est, nous voyons une tache foncee de grandeur moyenne dans 
la region de Spytkowice 011 apparait de nouveau le groupe de Ruda 
richement developpe et en partie probablement aussi le group.e anti-
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clinaL Dans la partie nord-est de la carte, une coloration foncee sou
ligne l'extremite nord-ouest du synclinal de Trzebinia - Szczakowa 
0u se montrent de riches couches du groupe inferieur de Łaziska et 
de la partie superieure de celui d'Orzesze (groupe de Jaworzno et de 
Siersza). I 

L'etroite bancie claire qui part de Maczki vers le SW, indique un 
appauvriss.ement du Carbonifere, occasionne probablement par des 
accidents de nature tectonique. 

Quant aux territoires dans lesquels l'epaisseur des morts-ter
rain~ depasse 500 metres, outre la vaste zone occupant la partie meri
dionale du Bassin, il y a encore une autre region a l'int·erieur de ce
lui-ci, notammeint au Sud-Ouest d'Orzesze. 

Lignites. 

Au point de vue · geologique on peut divise.r les gisements de li
gnite dans notre pays en deux groupes, dont le premier oomprend les 
lignites mesozoi'.ques et plus exactement ceux qui apparaissent a la 
limite du Trias et du Jurassique et le second groupe, tertiaire, est He 
aux depóts d' age miocene. 

Cette division possecie non seulement une signification theori
que mais aussi pratique en raison des differences existant entre la 
qualite des lignites de ces d.eux groupes. En generał les lignites me
sozoi'.ques sont meilleurs que ceux du Tertiaire. 

Les gisements mesozoi'.ques se rencontrent dans deux regions 
isolees: l'une aux environs de Zawiercie et l'autr,e aux environs de 
Starachowice et d'Ostrowiec. 

Les gisements de Zawiercie appartiennent a une serie de forma
tions dont l'age exact n/est pas encore definitiv,ement etabli. Autrefois 
on les attribuait au Keuperien, actuellement au Lias ou au Dogger in
ferieur (les plus basses couches jurassiques). Dans cette serie il n'y 
a qu'une seul.e veine exploitable; son epaisseur varie entre 0,60 et 
1,20 metre. Le charbcm de ce district est d'assez bonne qualite. La va
leur calorique moyenne de toutes les mines du district est de 4.478 
c lories pour le lignite humicie et 5.441 calori.es pour le produit seche 
qui ne contient plus que l'humidite hygroscopique. La quantite des 
cendres varie entre 9,93 % et 23,70 %. 

La deuxieme region des gisements de lignites mesozoi'.ques est 
rattachee a une zone de terrain liasique s'allongeant en bordure nord
est du Massif de S-te Croix. Nous rencontrons ici communement plu
sieures couches minces et irregulieres de lignite, dont une seule de-

8 
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passe Om 30 et atteint au maximum Om 90. Il y a deux raisons qui 
nous obligent a considerer plus attootivement cette region au point de 
vue industriel en depit des conditions geologiques defavorables. Ces 
raisons sont, d'une part, la haute valeur du combustible (jusqu'a 
6.900 cal.) et, d'autre part, la situation geographique tres avantageuse. 

Les lignHes tertiaires apparaissent en Pologne dans deux gran
des regions distinctes: l'une au Nord-Ouest, c'est-a-dire en Poznanie 
et dltns les Kujawy, l'autre au Sud-Est- dans l'andenne Galicie (_Ma
łopolska). 

La region du Nord-Ouest est la plus riche au polint de vue des 
reserves, elle comprend presque toute la voievodie de Poznań, une 
grande partie de celle du Pomorze, tandis que par un prolongement 
meridional elle penetre dans la voievodie de V arsovie et celle de Łódź. 

Ces gisements sont lies au Miocene. La plus grande valeur prati
que revient a un groiupe de couches de lignite, appele 1,Basis" par les 
geologues allemands i ce groupe correspond aux plus hautes assises du 
Miocene local. Il contient souvent plusieures veines avec une epaisseur 
globale .atteig:nant 9 metres. Une de ces couches est generalement plus 
puissante et mesure en moyenne de 2 a 3 metres. 

La valeur de ces lignites est assez elevee. Seches, ils donnent 
plus de 4.500 calóries ,et frequemment meme plus de 5.000. 

Les conditions d' explo'itation sont extremement difficiles, princi
palement a cause de la „kurzawka", un sable fluide aquifere qui se 
montre non seulement dans le toit, :nais souvent aussi dans le mur des 
couches de lignite. 

Les gisements de lignites miocenes du Midi de la Pologne peu
vent etre divises en deux groupes: 

1) le groupe karpatique qui comprend les gites situes non seule
ment dans la region des montagn.es mais aussi dans leur avant-pays. 

2) le groupe de la Poddlie, dont les gisements se trouvent sur la 
plateforme podolienne. 

Les lignites karpatiques se caracterisent, a de rares exceptions 
pres, par l.eur haute valeur et par une assez grande regularite des gi
tes,, tandis que l'epaisseur des v,eines est gen.eralement moindre que 
dans les gites podoHens. 

Dans la partie occidentale de la region karpatique se trouvent 
encore des ilots isoles de formations miocenes lignitif er.es. 

Les gisements de lignite de la plateforme podolienne occupent 
une vaste etendue. Dans cette serie on connait une veine exploitable, 
mesurant de 1 a 3 metres d'epaisseur. 

. 
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Dans la partie occidentale de ce territoire (ancienne Galicie) la 
qualite du lignite et moins bonne que celle de l'avant-pays karpati
que, et donne en moyenne 3.1'00 calories. Dans la partie orientale, ou 
plus exactement nord-est, du meme territoire, c',est-a-dire en Volhy
nie, on rencontre des lignites de plus haute qualite, donnant 3.100 
jusqu' a 5.200 calories. 

En resumant on peut dire que la Pologne possede d'enormes 
etendues de terrains lignitiferes, mais ces territoires sont pour la plu
part trop peu explores pour qu'il soit possible d'en evaluer I.es re
serves. 

Pour la region qui est la mieux connue, notamment la Poznanie 
et la part.ie limitrophe du Pomorze, les geologues allemands don
naient, avant la guerre mon diale, les chiffres suivants: reserves consta
tees - 29.700.000 tonnesj reserves probables, comptees ensemble pour 
la Poznanie, la Prusse Occidentale et la Silesie - plus d'un milliard 
de tonnes. Il ne faut pas oublier qu'une partie des territoires auxquels 
se rapportent ces chiffres appartient actuellement a l'Allemagne. 

Les grosses difficultes techniques de l'extraction forment un 0 1b
stacle s·erieux au developpement de l'exploitation de nos lignites car 
le caractere irregulier des gisements empeche l'organisation methodi
que des travaux et la concentration d'une plus grande production dans 
un seul champ de min.e. 

Aucune des regions n'offre des conditions permettant l'exploita
tion a ciel ouvert; les couches lignitiferes sont recouvertes par des 
morts-terrains assez puissants qui obligent a des travaux souterrains. 
En outre, dans la plupart des terrains il faut lutter avec de conside
rables infiltraHons d'eau. 

La production de lignites en Pologne a ete la suivante au cours 
<les dernieres annees: ( en milliers de tonnes) 

Regions lignitiferes Au total en Pologne 
Ann ee 

Zawiercie Sud - Est de Poznanie en milliers 1913 = 100 la Polol!ne et Pomorze de tonnes 

1913 155 37 - 192 100,0 
1925 57 6 3 66 34,4 
1926 75 -.=- 1 76 39,6 -
1927 78 - - 78 40,6 
1928 74 - - 74 38,2 
1929 74 - - 74 38,2 
1930 55 - I - 55 28,6 
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Tourbe. 

. Les principales tourbieres se trouvent dans la partie ori.entale 
de la Pologne, surtout dans le bassin hydrographique de la Prypeć et 
de ses grands tributaires. Plus a l'Ouest il y a les tourbieres du tron
c;on superieur du Bug, a la limite entre les voi:evodies de Lublin et de 
Volhynie. Plus au Nord, un grds groupe de tourbieres est lie au bassin 
de la Narew et de son afluent la Wkra, principalement dans la voi:e
vodie de Białystok. De grandes tourbieres existent dans le Nord
Ouest, en Poznanie, dans le Pomorze et dans la partie septentrio'nale de 
la voi:evodie de Łódź; elles se developpent dans le bassin de la Warta 
et de son affluent la Noteć, dans celui de la Brda et celui de la Drwęca. 

Dans le Sud et le Sud-Ouest du pays les tourbieres sont moins 
frequentes. Des groupes U1I1J peu plus considerables se trouvent seule
ment dans les vallees de la rive gauche de la Pilica ainsi que dans le 
triangle forme par la Vistule et le San. 

L'epaisseur de la tourbe est tres differente dans tous ces gise
ments; elle vari.e entre une dizaine de centimetres et une quinzaine de 
metres, mais generalement elle ne depasse pas 4 a 5 metres. Comme 
valeur moyenne de l 'epaisseur des couches de tour be dans toute la 
Pologne nous admettons 1 metre, jusqu'a 1 m 50. 

Du poiint de vue pratique on peut distinguer deux g,enres de tour
bieres: 

1) Les hautes tourbieres qui s 'e-levent frequemment au-des sus 
du niveau des terrains secs dans leur entourage, et 

2) les basses tourbieres dont la surface est hor~cmtale ou lege
rement concave. 

Les tourbieres de la premiere categorie contiennent des tourbes 
donnant moi:ns de cendres, tandis que les basses tourbieres qui subis
sent de frequentes inondations, fourniss·ent des tourbes a forte pr-0-
portion de cendres et, par consequent, de valeur calorique inferieure. 

En Pologne il y a envirnill 5 p. 100 de tourbieres hautes, le reste 
appartient a la categorie basse. La plupart des hautes tourbieres se 
trouve en Grande Poilogne (Wielkopolska) ou elles constituent 10 % 
de la superficie des tourbieres de la Poznanie et 50 % de celles de la 
voi:evodie du Pomorze. 

La valeur calorique moyenne des tourbes polonaises, sechees 
a l'air libre et contenant 25 9i d'humidite, atteint 3.000 calories environ. 

La superfici.e totale des tourbieres indiquees sur notre carte me
sure 1.832.250 hectares, ce qui fait approximativement 4, 7 % de la 
superficie du pays entier. 

117 

Adoptant ces donnees nous pouvons evaluer les reserves de tour
be. Pour chaque metre d'epaisseur un hectare donne 10.000 metr.es 
cubes de tourbe fraiche contenant generalement 90 % d'eau. Chaque 
metre cube de cette masse fraiche donne 0, 125 fonne d.e tourbe sechee 
jusqu'a une teneur de 25 % d'humidite. Chaque hectare peut donc four
nir 1.250 tonnes de tourbe seche. 

L'etendue totale, mesurant 1.832.250 hectares, p.eut dornner envi
ron 2.300 millions de tonnes de tourbe sechee avec 25 % d'humidite. 

C'est une quantite fort considerable, equivalant approximative
ment oomme valeur calorique a 1.100 millions de tonnes de hO'Uille 
moy.enne de notre Bassin houiller. 

Passant a la question de l'utilisation de nos tourbieres, nous de
vons constater l'absence de n'importe quelles donnees statistiques en 
cette matiere. 

Toutes les tourbieres qui ont ete enr.egistrees par n'importe 
quelle methode sont indiquees sur notre carte par une teirnte unique. 
Cette image cartographique est tres inegale au point de vue de l'exac
titude. La plus grande precision a ete atteinte pour la Poznanie et le 
Pomorze, ensuite vient cette partie du Polesie qui a ete representee sur 
la carte des tdurbieres de M. Ptaszycki. La situation est pire pour les 
regions du Centre et du Midi de la Pologne. Elle est franchement mau
vaise dans les regions orientales qui sont restees en dehors de la carte 
de Ptaszycki, notamment celles de la voi:evodie de Wilno, de grandes 
parties des voi:evodies de Białystok et de Nowogródek ainsi que la 
Volhynie. Pour toutes ces regions il a fallu se oontenter principale
ment des indications contenues dans les cartes topographiques. 

Gisements de petrole. 

Les tenains petroHferes polonais sont lies avec la chaine des 
Karpates. Ils sont un des elements de la longue suite de provinces pe
troliferes qui se rattachent au systeme des plissements alpins. Presque 
toutes les principales regions petroliferes de l'Ancien Mon.de appar
tiennent a ce systeme et dans toutes ces prQ!Vl.llces le naphte est exploi
te principalemeńt dains les couches tertiaires, en partie aussi dans les 
oouches cretacees. 

Les gisements de petrole en Pologne se repartissent entre deux 
regions: 1), la region karpatique, dans laquelle se trouvent presque 
tous les gites coil!Ilus jusqu'a present et exploit·es, et 2), la region de 
l'avant-pays karpatique, dans laquelle on n'a trouve jusqu'ici que des 
indices de petrole, notamment la presence de gaz ainsi que de traces 
de naphte. 
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Dans la regiorn karpatique presque tous les gisements de naphte 
sont rattaches aux roches du Flysch karpatique. Par Flysch, nous 
entendons des depóts d'age different, composes de minces couches 
altemees de gres, de schistes, d'argiles et de marnes. Dans les Karpa
tes ce facies comprend une serie de couches depuis le Cretace jusqu'a 
l'Oligocene superieur. 

Du point de vue geographique et aussi en partie g·eologique on 
divise les terrains petroliferes des Karpates en trois groupes: le grou
pe occidental ( district de Jasło), le groupe central ( disfrict de Dro. 
hobycz) et le groupe oriental (district de Stanisławów). 

Les principaux horizons petroliferes du district de Jasło se trou
vent dans l'Eocene (Potok, Krościenko, Turzepole - Grabownica, 
Bóbrka - Wietrzno - Równe - Rogi, Iwonicz - Rymanów et autres) 
ou bien dans les couches de Krosno. Ces gisements sont en liaison 
tectonique avec des ainticlinaux etroits et fortement redresses. Ils sont 
caracterises par un faible rendement des puits ( en moyenne 0,3 tonnes 
par jour et par puits) mais en revanche par une ooinsiderable constan
ce de leur debit et par leur longevite. 

Le plus riche gisement du district de Drohobycz se trouve a Bo
rysław si l'on etend cette denomination aux terrains de Borysław, de 
Mraźnica et de Tustanowice qui se touchent immediatement et forment 
une seule unite geologique. Les horiwns actuellement exploites se 
rattachent a ,,!',element profond", un pli couche recouvert par ,,!'ele
ment charrie". L'element profond est renverse vers le Nord et de ce có
te il depasse le hord orographique des Karpates. Vers le Sud (Mraź
nica L le flanc du pli s'enfonce progressivement. 

Dans !'element profond se rencontre toute une serie d'horizons 
petroliferes, dont le principal se trouve a la limite de l'Oligocene et de 
l'Eocene et dont les res.erves sont contenues dans un complexe greseux 
appele „gres de Borysław". 

Dans le groupe oriental il faut surtout mentionner Bitków. A Bit
ków, de meme qu'a Borysław, la production s.e rattache a !\,element 
profond" c' est - a - dire a un pli, cache sous des masses charriees. Les 
gres de la serie menilitique sont ici le niv.eaux productif principal. 

De grands espoirs etaient attaches a Bitków que l'on croyait 
appele a jouer un róle analogue a celui de Borysław, mruis les sonda
ges faits apres la guerre mondiale n'ont pas repondu aux attentes, la 
production se montra instable et, chose principale, l'etendue de la 
partie productive du gite se revela assez mediocre; dans les champs 
mfaidionaux on rencontra des gaz au lieu du naphte. 

Le maximum de 1' exploitation du petrole en Pologne a ete at
teint en 1909 avec une quantite de 2.100.000 tonnes, soit 5 p. 100 de la 
production mondiale a cette epoque. A partir de cette annee se dessi-
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na une baisse assez rapide de sorte qu' en 1913 notre production n' etait 
plus que de 1.115.000 tonnes (2 % de la mondiale). 

.Au cours des dernieres annees la Pologne a produit: 

en 1923 737.180 tonnes 
,, 1924 770.'790 li 

li 1925 808.340 " 
Ił 1926 790.320 Ił 

fi 1927 722.590 ,, 
li 1928 730,600 li 

Ił 1929 668.510 li 

li 1930 662,760 li 

Borysław j oue un róle predominant dans toute notre industrie 
petrolifere, bien que son importance diminue insensiblement mais de 
fac;:on constante. En 1930 il a fourni 66,9 p. 100 de notre production 

entiere. 
La region de Borysław se caracterise aussi par le plus fort ren-

dement de chaque puits d'.extraction. D'apres les donnees de 1928, la 
production moyenne d'un puits a Borysław est dix fois plus grande 
que le chiffre analogue pour les autres regions. On cdnstate cependant 
une decroissance continuelle de cette productivite qui, en 1928, ne for
mait plus que 43 p. 100 de ce qu'elle etait en 1921. 

Il est evident que Borysław a deja depasse le point culminant de 
son developpement et qu'il s'approche de l'epuisement. Le progres des 
travaux dans la partie meridionale de la region peut encore maintenir 
pendant quelque temps la production a un niveau voisin de l'actuel. 
Pourtant ces efforts ne suffiront pas pour enrayer l'inevitable, et pro
bablement considerable, baisse de production qui se fera sentir dans 

dix ou quinze ans. 
Les terrains petroliferes, autres que Borysław, se distinguent par 

un beaucoup plus faible moyen rendement annuel par puits mais ce 

rendement y est plus constant. 
Afin de soutenir notre production de petrole il est necessaire d.e 

chercher de nouveaux terrains productifs. Jusqu'aux tout demiers 
temps ce probleme n' a pas ete pose de fa9on rationnelle; les oapitaux 
evitaient les risques du sondage dans des terrains nouveaux et ils se 
concentraient sur les gisements connus. 

Les nouvelles recherches doivent s'occupper principalement de 
l'avant-pays karpatique. Cette direction est in.diquee par des consi
derations gfologiques de nature theorique aussi bien que par !'analo
gie avec les terrains petroliferes de la Roumanie et du Caucase, appar
tenaint au meme systeme geologique. Les conditions locales rendent 
infiniment difficile l'etude de la structure geolog1que de notre avant-
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pays, dont la connaissance est indispensable pour le choix judicieux 
des sondages d'exploration. Pour y arriver il faut oompleter les re
cherches geologiques ordinaires par I' emploi de methodes geophysiques 
appropriees. 

En raison du caractere particulier des gites petroliferes il a ete 
necessaire d' abandonner les principes adoptes pour la figuration car
tographique des autres mineraux utiles et se borner a l'indicatiOIIl des 
terrains exploites ainsi que de l'aire de l'extension possible des gise
ments de petrole. Les terrains du premier genre oorrespondraient, dains 
le schema habituel, a la limite entre les gisements constates et les gi
sements probables. Parmi ce~ terrains en exploitation il y en a qui 
ont une etendue trop petite pow- la figurer exactement a l'echelle. 
Dan~ ce cas leur emplacement est indique par un petit oerde. Les tra
ces de petrole rencontrees dans des sondages, actuellement inactifs, 
sont marquees par de petites croix. 

Il est f.ort malais·e de delimiter sur la carte rextension des gi
sements possibles. Quant aux Karpates, nous avons le droit d'attendre 
la presence de petrole sur toute l' etendue occupee par les formations 
du Flysch, par c,onsequent nous eliminons seulement les massifs cristal
lins (au Sud de Zakopane et au Sud de Kuty). Du cóte septentrional, 
l'aire des gisements petroliferes possibles s'etend sur toute l'exten
sion des depóts neogenes de l'avant-pays. 

Gaz naturels. 

Tous les pomts ou apparaissent chez nous les gaz oombustibles 
se trouvent dans la region petrolifere des Karpates et sont lies aux 
gisements de naphte. 

Ces gaz apparaissent de deux manieres: 
a) cdmme gaz exploites de faęon independante, c'est - a - dire 

dalllS des terrains gazeux proprement dits, quoique ayant une liaison 
genetique avec les gisements de petrole, 

b) comme gaz obtenus pendant l'exploitation des gisements pe
troliferes. 

Parmi les terrains exclusivement gazeux il faut mentionner sur
tout la region de Daszawa qui est situee dans l'avant-pays karpatique, 
au N ord-Est de Stryj. Le gisement des gaz s,e trouve dans les couches 
miocenes. On n'a pas encore rencontre de gisements de petrole dans 
cette region. 

Dans la chaine karpatique sont actuellement connues deux re
gions a production de gaz independants: 1), dans la partie occidentale 
du territoire petrolifere entre Jasło et Krosno (region de Męcinka) et 
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2), dans la partie meridionale de Bitków et les champs adiacents de 
Pasieczna. 

La composition chimique et par consequent les po1ssibilites d'uti. 
lisation des gaz sont differents suivant qu'ils proviennent de champ~ 
purement gazeux ou de terrains petrolif eres. Dans le premier cas ils 
se composent presque uniquement de methane et ne se pretent pas 
a la production de gazoline. On les utilise uniquement comme combus
tible, dont le pouvoir calorifique utilisable atteint environ 8.500 ca
lories. Les gaz que l'on obtient a cóte du petrole brut oontiennent, ou
tre le methane, encore d'autres hydrocarbures; ils servent a la fabri
cation de la gazoline. 

Le tableau suivant montre le developpement de la production 
des gaz naturels et de la gazoline durant les annees dernieres: · 

Production 
Production de gazoline totale de gaz Quantite de gaz utilise 

Ann ee en milliers pour la fabrication de 
de metres gazo line en tonnes I en kg. par 

cubes _ 100 m3 de gaz 
-

1926 481.367 186.140 38,6 18,044 9,7 

1927 454.139 248.415 53,4 27,794 11,2 

1928 459.531 259.205 55,6 31,855 12,3 

1929 466.683 277 083 59,3 34,504 12,5 

1930 486.586 286.051 58,8 38,494 13,5 

Sur la ca:rte des ressources minerales nous av,ons marque quatrę 
regions oomme terrains a gaz naturels, ou ceux-ci sont, soit simplement 
decouverts par des sondages, soit deja en exploitation, notamment: 
Męcinka, Daszawa, Bitków et Pasieczna. L' extension possible des ter
ritoires a gaz est indiquee par le meme contour qui delimite l'aire des 
gisements possibles de tous les mineraux bitumineux. 

Ozokerite. 

L'owkerite ou cire minerale est un corps solicie compose d'hy
drocarbures de la serie des paraffines. Ses gisements sdnt habituelle
ment en liaison avec les gisements de petrole du type a paraffine. 

On r.encontre l' ozokerite en Pologne a Borysław, a Dźwiniacz, 
a Starunia et a Truskawiec. Les gisements ont la forme de filons. 
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Actuellement il y a des mines en activite a Borysław, Dźwiniacz 
et Starunia, tandis que les travaux faits a Truskawiec n'ont eu qu'un 
ca.ractere de prospection. Au cours des dernieres annees la production 
totale se maintient au voisinage de 700 a 800 tonnes annuellement. 

Sur la carte sont indiquees seulement les trois mines d'ozokerite 
ta:ndis que le gite de Truskawiec a ete omis a cause de sa valeur pra

tique encore indeterminee. 

Schistes bitumineux. 

Des schistes bitumiques se rencontrent en Pologne dans deux 

regions principalement: 
1) Dans les Karpates ou ils forment un niveau stratigraphique 

constant au milieu du Flysch et sont appeles schistes a menilites. 

2) Dans le Massif de S-te Croix ou ils apparaissent surtout dans 

le Devonien superieur. 
Les schistes bitumineux ne sont pas specialement marques sur 

notre carte a cause de l'incertitude qui regne encore au sujet de leur 
valeur pratique. Il faut noter que, dans la region karpatique, les ban
des de schistes menilitiques pouvaint renfermer des schistes bitumi
neux se rencontrent dans toute la chaine de ces montagnes. 

Minerais de fer. 

Pour des raisons geofog.iques generales il ne faut pas s'atten
dre a ren,contrer en Pologne de riches rninerais de fer cdmme la ma
gnetite, les hematites ou bien les sideroses et les limonites plus riches 

en fer. 
Dans nos gites predominent des siderites relativement pauvres, 

Ces rninerais se rencontrent sous deux formes: a) en co'Uches plus ou 
moins mi~ces mais continues - et, b) en amas de concretions spheroi

dales, formamt aussi des bancs assez reguliers. 

Les limonites sont relativement moins frequentes. 

La teneur moyenne en Fe de nos miner ais varie entre 24 et 37 
p. 100, mais elle est plus forte dans certaines limonites, de 29 a 45 

p. 100. 
Les gisements d'hematite du district de Kielce (Słupia No

wa) appartiennent a un autre type de gites, fort peu repandus,. 

En outre il y a encore les minerais des marais qui jouent un cer

tain role et contiennent, apres grillage, 35 p . 100 de fer. 
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Les gisements de minerai de fer en Pologne se repartissent en 
trois regioos principales: 1) celle de Częstochowa - Wieluń, 2) cell.e 
de Kiefoe - Radom et, 3) celle de la Silesie et Olkusz. 

Le disfricf de Częstochowa - Wieluń se poursuit en zone longue 
et etroite depuis Zawiercie au SE, passant ensuite aupres de Często
chowa jusque dans les environs de Wieluń, au Nord. La serie ferrife
re de ces territoires apparait dans le J urassique Moyen; son epaisseur 
totale est variable, el1e atteint 120 metres pres de Częstochowa et n'a 
plus que 60 a 70 metres pres de Zawiercie. 

Dans ce complexe, une serie de couches mesurant ensemble 30 
metres environ, prend la place la plus importante au point de vue 
industriel. On peut y distinguer deux niveaux. Dains l'inferieur ce sont 
des bancs de siderites, habituellement au nombre de 1 ou 2 et plus 
rarement de 3 ou davantage, L'epaisseur tofale du min,erai est de 
O m 50 environ. S'il y a plusieurs ba:ncs, ils sont si rapproches qu'ils 
peuvent etre exploHes simultanement. Dans le niveau superieur, le 
minerai se montre generalement sous forme de spherosiderites qui 
s'accumulent, pour la plupart, en strates. L'ecartement des differentes 
couches du minerai est ici trop grande pour permettre une facile 
exploitation de plusieures strates a la fois. 

D'apres St. Kontkiewicz, le chiffre total des reserves de mine
rai de fer dans le district de Częstochowa serait de 91 millrions et, 
ap res deduction de 1 O p. 1 OO po,ur le dechet, 82 millidns de tonines. 

Disfricf de Kielce - Radom. 

Au point de vue geologique et geographique on peut diviser les 
gisements de ce district en deux grands group.es: le premier, se ratta
chant aux formations paleozoiques du Massif de S-te Croix, oomporte 
les gites de limonite situes principalement a l 'Est de Kielce et pre
sentant une assez faible valeur indusfrielle a cause de leur irregula
rite. Les gites du second groupe apparaissent dans divers horizons 
triasico-jurassiques, notamment dans le Rot, le Muschelkalk, le Keu
per, la serie rheto-liasique, le Bajocien - Bathonien et le Callovien. 

La principale serie a minerai de fer du district de Radom se 
trouve dans les formations argilo-sableuses du Rhetien - Liasique, 
soit a la limite du Trias et du Jurassique. Dans cette serie. dnnt la 
puissance est de 25 a 30 metres en moyenne, on distingue deux nive
aux de minerai apparaissant sous forme de siderite. L' epaisseur du 
niveau superieur est tres variable et mesure de O m 20 a O m 60, en
semble pcrur les 3 a 6 bancs qui le composent. Dans le niveau inferieur, 
compose de 1 a' 8 couches, le chiffre analogue varie de Om 25 a Om 60. 
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D'apres Cz. Kuźniar, les reserves de mmerai dans les demc 
principaux niveaux de la serie rheto - liasique se chiffrent par 55 
m',llions de tonnes, auxquelles il faut ajouter 5 millions oontenus dam 
les autres niveaux de se complexe, soit, au total, 60 millions de fonnes 
de r·eserves probables dans la serie entiere. 

Pour les niveaux du Jurassique Moyen, Kuźniar evalue leurs 
reserves a 500 mille tonnes dans le gisement de Parczew. 

Les minierais paleo~oi'.ques sont estimes a 300 mille tonnes par 
cet auteur darts le gite de Rudki (Słupia Nowa). 

Au total, les reserves de minerai de fer dans le district de Ra
dom atteignent 61 millions de tonnes suivant les calculs de Cz. Kuźniar. 

La troisieme region - districf de ta Si/esie et Olkusz - com
prend le Nord et l'Est du Bassin Houiller ainsi que des terrains qui 
depassent, en partie, les limites de ce dernier. Les gisements de cette 
region se composent d 'amas de limonite (souvent pisolithique) accu
mules dans des po'ches de la surface des bancs de dolomies ou de 
calcaires du Trias et, parfois, aussi de calcaires jurassiques. Ces gise
ments snnt difficiles a explorer et a exploiter a cause de leur irregu
larH:e, mais leur valeur industrielle est f.ortement augmentee par la 
proximite des grands centres metallurgiques. 

Le calcul des reserves est extremement malaise a cause de la 
<lite irregularite. 

Cz. Kuźniar cite pour la partie silesienne du district les chiffres 
de Rofler, soit 4,25 millions de tonnes et pour la region de Będzin 
il adopte les donnees de Doborzyński, soit 3 millions de tonnes de 
minerai. 

En deholrs des trois susdites regions prindpales il y a encore en 
Pologne d'autres gisements de minerai de fer, dissemines sur de vas
tes espaces-. Ce sont les minerais des marais et les minerais karpati
que:8, 

Un calcu! approximatif des reserves de minerai des marais don
ne 15 millions de tonnes de minerai se pretant a l'exploitaticm. 

La teneur en fer dans les minerais karpatiques est assez faibl.e, 
depassant rarement 30 % et tombant souvent au-dessous de 25 % . Les 
bancs de minerai sont minces et ont un caractere irregulier. Actuel
lement aucun de ces gites ne se trouve en exploitation. Leurs reserves 
n'ont pas ete calculees mais elles ne peuvent etre considerables. 

L' exploitation du minerai de fer en Pologne au cours des der.nie
res annees est donnee dans le suivant tableau: 
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Ann ee 
Częstochowa- Kielce - Silesie - 'Au total 

Wieluń Radom Olkusz 
-

en tonnes 

1913 493 380 

1925 157.385 32.341 23338 213.066 

1926 235.676 67.425 12 248 315.349 

1927 400 800 116.838 22.309 539.947 

1928 530.774 119.962 48.199 698.935 

1929 520.089 102.431 36.677 659.207 

1930 391.770 67 343 17.795 476.908 

Dans la carte des ressources minerales on n' a pas cherche a distin
guer les differ,entes especes de minerai qui se rencontrent dans nos 
gites: siderites, spherosiderites, siderites argileuses, limonites. On a fait 
une exception pour les miner.ais karpatiques et le m.inerai des marais 
qui sont indiques par une teinte speciale. 

Autant que possible, on a marque differemmeint les terrains 
a reserves const.atees, probables ou possibles de minerai. Malheureu
sement cela n' a ete possible que pour le disitrid de Częstocho,wa 

a cause des conditions geologiques locales. 

Dans le district de la Silesie et Olkusz, ou les minerais de fer 
se trouvent en rapport assez etroit avec les minerais de zinc et de 
plomb, on a indique seulement les gisements de fer constates ,et pro
bables, tandis que l'aire de leur ·extension possible est identique avec 
celle des gites plombo - zinciferes et n'a pas ete indiquee separement. 

Quant aux minerais des marais, il a ete impossible de marquer 
l'etendue de leurs gisements a cause de leur grande irregularite et 
aussi a cause de leur exploration trop sommaire. On s' est con ten te de 
les indiquer par la lettre ,,d". 

De meme pour les minerais karpatiques, il a ete possible seule
men.t d' en indiquer la presence par la lettre „k''. 

Minerais de zinc et de plomb. 

Tous nos gites plombo-'zinciferes de quelque importance pra
tique appartiennent au type m e t a s o ma t i q u e, comme la pl up art 

des gisements mondiaux. 

Dans les mveaux inferieurs nous rencontrons des sulfures de 
zinc (blende) et de plomb (galen.e), tres sou vent melanges avec de 
la pyrite. La galene contient habituellement une faible proporlion 
d' argent. Dans les niveaux superieurs les sulfures passent graduelle-
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ment aux minerais oxydes, la blende - en calamines, la galene - en 
cerusite, les pyrites - en limonites. 

Tous nos gites metasomatiques sont localises dans le Trias et 
principalement dans les dolomies dites m e t a 11 i f e r e s (Erzfiih~ 
rende Dolomite) et aussi, en partie, dans les sus-jacentes dolomies 
a Diplopores. 

Ces gisements se concentrent en Silesie et dans I.es parties avoi
sinmtes des voievodies de Kielce et de Cracovie. On peut les subdi
viser en trois groupes: 1 celui de la Silesi,e, 2 celui de Siewierz -
Olkusz - Czerna et, 3 celui de Chrzanów - Trzebinia - Szczakowa. 

Dans la region silesienne les gites plombo-zinciferes se ratta
chent a deux cuvettes synclinales: A) celle de Bytom qui, depuis la 
frontiere du pays, se dirige vers l'Est et se tennine pres de Będzin et, 
B) la cuvette de Tarnowskie Góry, s'allongeant du Nord au Sud dans 
les environs de la ville de ce nom. 

Dans les minerais silesiens on trouve une teneur moyenne en 

metal de: 
55% dePb 

16,53 de Zn 3,72 de Pb 
14,21 „ Zn 3 de Pb 

dans les galenes 
dans les · blendes avec galene 
dans les calamines. 

Dans notre seoonde region plombo-zincifere, les gites se ratta
chent a deux cuvettes qui oommuniquent entre elles dans le vdisinage 
de Trrzebinia. L'une d'elles, dite de Chrzanów, s'allonge depuirs Chrza
nów en direction occidentale tandis que I' autre, celle de Trzebinia ·_ 
Szczakowa, s'etend vers le Not'd-Ouest; l'extremite de cette derniere 
est formee par la petite cuvette de Długoszyn. 

Les gites en question sont Hes avec la dolomie metallifere, tout 
comme oeux de la Silesie. 

Dans la cuvette de Chrzanów les principaux travaux se concen
trent sur les champs de la mine „Matylda". 

L' exploitation des gisements de la region de Trzebinia - Szcza
~owa se faisait principalement sur les flancs du synclinal et a de fai
bles prof ondeurs. 

La troisieme region de gisements de plomb et cle zinc s'etend en 
forme de longue zone orientee generalement NW - SE a partir du 
voisinage de Siewierz, au N ord, et passant par Sławków, Bolesław -
Olkusz, jusqu'a Czerna. 

Dans cette zone ce sont les environs d'Olkusz et de Bolesław, 
qui sont le mieux reconnus a la suite de travaux miniers poursuivis 
pendant de longu.es annees. Les minerais extraits du gite principal 
contiennent en moyenne 9 % de Zn et de 2 a 3,5 % de Pb. Les n id s 
a blende f.ournissent 18 % de Zn , 2 % de Pb et 22 % de Fe en moyenne. 
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Un type de gisement tout different se rencontre dans les envi
rons de Kielce. Les gites, composes principalement de minerais de 
plomb, galene et en partie cerusite, appal'aissent ici sous forme de 
filons qui traversent les calca.ires du Devonien. Actuellement aucun, 
de ces gisements n' est exploHe et les ci.rconsfances presentes semblent 
nier leur ~ploitabilite. 

Les reserves constatees et probables de nos gites plombo-zinci
feres s'elevent a 20 millions de tonnes au total, d'apres les calculs de 
Cz. Kuźniar. 

Il conviem d'ajouter que ces calculs laissent de cóte les mine
raiis plus pauvres, dans lesquels la teneur en Zn est inferieur,e a 6 % . 
I1 y a de considerables reserves de minerais pareils en Silesie et dans 
les environs d'Olkusz et de Chrzanów, cependant la po'ssibilite de les 
utiliser depend des progres de la metallurgie ainsi que des conjonc
tures du murche de zinc. 

La produotion des minerais de zin,c et de plomb par les mmes 
polonaises se traduit par les chiffres suiv.ants ( en tonnes) au cours 
des dernieres annees: 

Sil esie region d'Olkusz region de Chrzanów- Au total 
et Siewierz Trzebinia-Szczakowa 

1925 1.077.556 52.037 1.129.593 
1926 1.054.318 89.464 225 1.144.007 
1927 943.558 87.939 16.181 1.047.678 
1928 974.461 71.949 54.636 1.101.046 
1929 957.598 76.246 99.679 1.133.523 
1930 944.646 75 .832 32.165 1.052.643 

Les fonderies de zinc et de plomb en Pologne utilisent comme 
matiere premiere non seulement les minerais du pays mais aussi des 
minerais importes. 

Sur notre carte on a fait distinc:tion entre les trois categories de 
reserves: constatees, probables et possibles. On a marque les gise
ments de minerais de zinc et de plomb ensemble par une seule teinte 
a cause des rapports genetiques qui les unissent. Quant au troisieme 
element associe aux gites plombo-zinciferes, noiamment le fer, on 
a suivi le principe suivant: les sulfures (pyrites) ne sont pas indiques 
specialement, leurs produits d'oxydation, c' est-a-dire les limonites, 
sont marques comme miner ais de fer partout ou ils j ouent un róle 
prepon der ant. 

Dans la region de Kielce, a !'interieur de certains cdntours de
signant la presence de .reserves possibles de minerais plombo-zrinci-
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feres, on remall"que des groupes de li~es paralleles de la meme 

couleur que le contour. Ces lignes indiquent la direction des filom; 

de minerais de l?lomb qui apparaissent dans ces regions. 

Minerais de cuivre. 

Presque tous nos gisements de cuivre se trouvent dans la region 

de Kielce. Ils se rattachent aux depóts du Devonien. Les plus connus 

s,ont les gisements de Miedziana Góra et de Miedzianka. 

A Miedztiana Góra (10 kilometres au Nord de Kielce) les mine

rais apparaissen:t au contact anormal entre le Devd.nien inferieur 

charrie et le Devonien moyen et superieur, recouverts par celui-la. 

Les argiles qui s'y trouvent renferment de 1 a 5 % de Cu. 

La localite de Miedzianka est situee a plusieurs kilometres vers· 

l'Ouest de Chęciny. Les minerais cupriferes s'y trouvent dans la fis

sure d 'une faille, au contact entre des calcaires devoniens et des gres 

infratriaisiques. 
Les .andens travaux d' exploitation dans ces deux localites furent 

interrompus dans la premiere moitie du XIX-me siecle et ne furent 

repris que pendant la guerr.e mondi.ale, sous I' occupation autrichienne 

qui les poussa adivement et produisit a Miedziianka 1 264 tonn.es de 

minerais avec environ 100 tonnes de cuivre metallique et 100 kg 
d'argent. Ensuite cette mine fut abandonnee et envahie par les eaux. 

Au cours des annees 1820 a 1840 la production totale de minerai 

de cuivre atteignit 17.623 tonnes. 

Pour marquer les gisements de cuivre notre carte emploie d.eux 

genres de signes. Les mines de Miedzianka et de Miedziana Góra 

sdnt mdiquees par celui qui correspond aux reserves constatees, tous. 

les autres terrains sont simplement signales par celui des reserves. 

possibles. 

Gisements de pyrite. 

Les pyrites polonai.ses se rencontrent sous deux formes: 

1) celles qui apparaissent en compagnie de miner ais de zim; 

et de plomb et que I' on exploite avec ces derniers, et 

2) les pyrites en gites independants. 

Le premier de ces groupes a ete mentionne a propos des gites 

plombo-zinciferes. 

Parmi les gisements independants il y en a fort peu qui puissent 

avoir une valeur industrielle. En realite il n'y en a que deux, l'un 
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a Jaroszowiec l'autre a Rudnica, tous deux situes pres de Klucze au 

Nord d'Olkusz. Les pyrites s'y rencontrent sous forme de filo'ns tra

versant des depóts jurassiques. 

Gisementa de sel. 

Les gites saliferes de la Pologne se subdivisent en deux groupes 

principaux: 

1) Les gisements tertfaires, se rattachanrt aux depóts du Mio

cene, et s'etendant en bordure de la chaine karpatique sur presque 

toute sa longueur depuis la frontiere roumaine a l'Est jusqu'a la Sile

sie a l' Ouest. 
2) Les gisements du Zechstein (Permien) qui se renoontrent 

dans la partie occidentale du pays (Wielkopolska). 

Les sels apparaissent sous trois formes differentes, soit comme 

gisements de sel g.emme, soit comme argiles salifer,es dans lesquelles le 

sel est fortement melange de matieres argileuses, soit enfin comme 

sources salees naturelles, provenant des, eaux souterraines circulant 

a travers les couches saliferes. 
Dans nos gisements de sels il y a d'une part le sel gemme 

(NaCl) et d'autre part les sels deliquescents, ou portassiques, parce 

qu'ils contiennent toujours une plus ou moins forte proportiJoo de 

potas se. 
Examinons d'abord les gisements de l'avant-pays karpatique. Le 

sel s'y trouve sous tout,es les trois formes mentionnee.s, c'est-a-dire 

comme sel gemme, comme argiles saliferes et comme s,ources salees. 

Les coo.ches saliferes appartiennent au Miocene et se composent 

de series arrgileuses et schisteuses avec intercalati0111s de sel. La puis

sance totale de ces formatfons s'elev,e jusqu'a 400 metres en certains 

endroits. 
Dans cette ~one suh-karpatique on peut distinguer trois parties: 

1) la centrale, comprenant les .environs de Wieliczka et de Bo~.hnia, 

2) celle de l'Est, situee entre Dobromił et la· frontiere roumaine, et 

3) la partie silesienne se trouvant a !'interieur de notre Bassin Houil

ler aux environs de Rybnik. 
La partie centrale forme une bande de 40 kilometres de łon~ 

gueur, tres riche en sel gemme. On n'y a pas decouvert de sels de 

potasse. Les reserves generales de ces terrains sont tres difficiles 

a evaluer faute de donnees precises. D'apres St. Olszewski elles s'ele

veraient a 500 millions de tonnes. 
En se dirigeant vers l'Est on penetre pres de Dobromił dans la 

t>lus 2rande region de terrains saliferes en Pologne. Cette zone s'etend 

9 
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depuis cet endroit jusqu'aux confins de la Roumanie, c
1
est-a-dire sut 

235 kilometres environ de longueur, de fac;:on ininterrompue, cótoyant 
le hord des Karpates et s'elargissant jusqu'a 30 kilometres, s 'il est 
permi.s d'en juger d'apres la distriibution des sources salees. 

La superficie de cette region occupee par des formations salife
res de tel ou autre genre depasse probablement 5.000 kilometres car
res. Il est permis de s'y attendre a des reserves tres considerables. 
D'apres St. Olszewski les reserves contenues dans les territoires con
tigus aux salines actuelles et mieux explorees grace a ces exploita
tions s'eleveraient a 2 milliards de tonnes de sel. 

Ces reserves peuv,ent etre oonsiderees comme appartenant en 
une faible partie a la categorie des reserves constatees, en plus forte 
proportion a oelle des reserves probables et aussi en partie a celle des 
possibles. Au total cependant la categorie des reserves possibles doit 
depasser d.e beaucoup le chiffre de 2 miUiards de tonnes. 

En ce qui concerne les sels de pofasse c' esit une question fort im
portante dans cette region ou ils apparai.ssent en plusieurs endroits 
associes au sel g,emme, auquel il sont subordonnes. Sur le terrain des 
mines de Stebnik et de Kałus,z, St. Olsz.ewski caLcule leurs reserves 
a 18---20 millions de tonnes, en s'appuyant sur les donnees des tra
vaux souterrains et des sondages. Ce sont par consequent en partie 
des res,erves constatees, en partie - probables. 

Prenant comme base ces chiffres et admettaint que les sels de 
potasse n'apparaissent que sur un quart de la zone comprise entre 
Kałusz et Stebnik, St. Olszewski evalue a env~on 100 millions de ton
nes les reserves en K 20 dans cette zone. · 

La troisieme region salHere de l'avant-pays karpatique se trouve 
a l'extremite opposee des Karpates Polonai,ses, notamment pres de la 
frontiere occidentale du pays, aux environs de Rybnik en Silesie. 

En cei endroit, le Miocene salifere, probablement un eq_uivalent 
de la partie superieure des formatiotns salines de Wieliczka, recouvre 
directement le Carb~ifere productif. Des gisements de sel furent ren
contres par toute une serie de sondages profonds. 

La super ficie totale des couches salif eres constatees au moyen 
de ces sondages mesure 92 kilometres carres. Les reserves de sel dans 
le gisement de Rybnik sont evaluees a 2 millłards de to.nnes. 

Une autre grande region avec des gisements de sel se trouve 
dans l'Ouest de la Pologne (Wielkopolska), ou ils sont localises dans 
des couches permiennes du type de Zechstein. Ces gisements forment 
le prolongement des vastes territoires saliferes de l'Allernagne. 

Il y a deux caracteres principaux qui constituent la difference 
entre les gisements de la Wielkopolska et ceux de l'avant-pays kar
patique. Le premier se rapporte a la structure des gites. Au pied des 
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Karpates nous avons des gisements stratifies ayant subi de simples 
plissements. Dans ceux de la Wielkopolska nous sommes presque 
exclusivement en presence de dómes de sel, soit de masses ramenees 
pres de la surface du sol grace a leur plasticite qui a permis aux 
facteurs tectoniques de refouler vers le haut les couches salif eres. 
L' autre difference capitale consiste en la nature elle-meme du sel qui, 
dans les gites de la'Wielkopolska, est pur tandis qu'il est fortemenl 
melange d'argile dans les gisements karpatiques et forme generale
ment ce que l'on appelle les argiles saliferes. 

Les reserv,es de sel dans les dómes explores atteignent 1.720 
millions de tonnes. Une quantite enorme s 'il s' agit de sel ordinaire. 
Quant aux sels de potasse la situation est bien mofos favorable car 
dans aucun des trois dómes etudies jusqu'a present ils ne jouent un 
role plus important. Cela nous oblige de poursuivre les recherches 
pour decouvrir des gisements plus riches en potasse. 

En sdmme, les reserves de la Wielkopolska, de la region de Ryb
nik, des champs miniers de Wieliczka et Bochnia ainisi que dans les 
terrains immediatement avoisinant les salines de l'avant-pays des Kar
pates Orientales, oomprennent, en chiffres ronds, 6 millia1"ds de ton
nes. Ces reserves garantissent non s·eulement le maintien de la pro
duction au taux actuel mais permettraient, en cas de conjonctures fa
vorables, une considerable augmentation de la quantite de sel sortant 
de nos mines et de nos salines. 

La productiJon de sel ordinaire tant s·dtts forme de sel gemme, 
que sel de sauneries et de sources salees ·est donnee dans l.e tableau 
suivant ( en tonnes) : 

Annees Region centrale Region orientale Wielkopolska Ensemble et Ciechocinek 
1909-1913 113.576 45.916 33.441 192.933 

e n moye nne 

1925 187.367 45.437 191.929 424.733 
1926 231.281 69.480 157.025 457.786 
1927 251 .993 46.917 208.433 507.343 
1928 264.653 54.225 229.499 548.377 
1929 270.005 55.664 243.819 569.488 

Cette production qui est en augmentation continuelle se trouve 
adaptee aux beso'ins du marche interieur. L'exportation n'est pas con
siderable. 

La production des sels de potasse et leur consommation dans 
notre pays se pre sente comme suit au cours des demieres annees ( en 
tonnes) : 
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Production I 1913 1925 1926 1927 I 1928 I 1929 

kainite. 4.688 62.823 79.166 127.723 146.692 137.858 

syhinite - 114.161 128.423 148.331 194.964 220.770 

au total . 4.688 176.984 207.589 276.054 341.656 358.628 

vente dans le pays: . - 138.624 162.385 206.054 265.125 222.065 

exportation. - 12.796 18.452 21.144 26.953 13.104 

importation. 511.850 74.934 27.262 82.391 90 233 110.233 

consommation totale en 515.465 213.558 
Pologne . 

.189.644 289.034 355.358 332.298 

Dans les chiffres de la vente, les sels de potasse figurent en par

tie com.me produits concentres. 
La representation des gisements. de sel sur notre ca~te ~st 

etablie d' apres les principes suivants: les territoires en explo1tahon 
sont indiques comme reserves oonstatees. Quant a ceux qui corres~on
dent a la categorie des prohables, on en a delimite un seul, celm de 
Rybnik, comme etant explore par toute une serie de sondag~s. Il 
n',existe aucune autre plus considerable region de cette categone sur 

toute I' etendue de nos ~ones saliferes. 
De serieuses difficultes se presentent danis la delimitation des 

territokes a reserves possibles. 
En ce qui ooncerne l'avant-pays karpatique, on a marq~e ici, 

dans la partie centrale, tout I' espace entre Wieliczka et Bochma. 

Dans la partie orientale de l'avant-pays on a admis, oomme li
mite meridionale de la zone des reserves pdssibles, le hord de la chai
ne karpatique entre Przemyśl et la frontiere roumame. La lir~ite 
septentrionale est dessinee de fa9on a englober autant que poss1ble 
toutes les sources salees connues dans cette partie du pays. 

Po'UI la region de la Wielkopolska et des Kujawy on a suivi le 
principe d' englober dans le con tour des reserves possibl~s tous le 
gites connus ainsi que toutes les sources salees. Dans la Wa.elkopolska 
cela delimite une zone orientee WNW-ESE et dans son prolonge
ment des Kujawy la direction devient NNW-SSE. Nous fermons ce 
territoire au Sud dans la region de Łęczyca ou se trouvent les dernie

res sources salees. 
Il faut souligner encore que nous n'avons pas marque speciale

ment les gisements de sels potassiques puisqu'ils sont toujours asso· 
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c1es aux gisements de sel gemme. Cependant. dans tous les endroits 
ou de plus grandes quantites de pota1sse furent constatees, soit par 
des travaux miniers, soit par des s1ondages, nous l'indiquons par la 
lettre „k''. 

Gisements de phosphates. 

Les gisemenrts de phosphates sont lies, en Pologne, avec les de
póts du Cretace superieur et apparaissent le plus souvent dans l'eta
ge cenomanien. 

Les principaux gisements se trouvent dans le Sud-Est du pays, 
dans les districts de Tłumacz et de Horodenka de la voi'.evodie de Sta
nisławów. Des gisements analogues ont aussi ete decouverts pres de 
la Vis tule, entre Sandomierz et Dęblin; en outre dans la region de 
Grodno et en Volhynie. 

Dans l,e Sud-Est, les gisements apparaissent le long de la vallee 
du Dniestr et de ses affluents. On peut les diviser en deux groupes: 
1) la region de Niżniów-Nieźwiska et, 2) la region' de Homdenka. 

La partie expforee de la region de Niżniów-Nieźwiska mesure 
129 kHometres carres et ses reserves ont ete ·evalue-es par A. Mora
wiecki a 20 millions de tonnes de phosphOTites a l'etat brut. La teneur 
de ces concretions phosphoritiqures en P 20 5 est une question tres i.m
porlante. Elle est en moyenne de 20 % pour Nieźwiska et de 14 a 15% 
pour Niżniów, d'apres Morawiecki. 

Apres oes terrains du Sud-Est il convient de cit·er immediate
ment les grisements voisins de la Vistule. On oonnait des gites s-ur la 
rive droite, a Rachów au Nord de Zawichost et aussi des gisements ap
paraissant sur I.es deux rives de la Vistule au Nord de Kazimierz. 

Les reserves du gisement de Rachów representent, d'apres les 
calculs de J. Samsonowicz, 1.433.000 tonnes de concretions phospho
ritiques sur un espace de 2,3 kilometres carres. 

Dans la carte des ressources minerales on a employe deux gen
res de signes pour indiquer les reserv.es de phosphates. Les etroiites 
zones d'affleurement des phosphorites, particulierement sur les ver
sants des vallees, sont indiquees comme reserves constate.es. Le con
tour delimitant l'aire des reserves possibles a ete trace seulement 
pour la region sud-.est. 

Gisements de barytine. 

En differents endroits du Massif de S-te Croix on rencontre des 
gisements de barytine, dans diverses conditions geologiques, mais sur
tout en forme de filons en paragenese avec des minerais de plomb. 
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Le mieux connu est le gisement de Strawczynek au NW de 
Kielce. 

Gypse. 

Les gis,ements de gypse peuvent acquenr une valeur pratique 
seulement dans le cas 011 ile se trouvenl a la surface du sol. 

A ce point de vue nous pouvons distinguer chez nous deux vastes 
territoires: 

1) la partie meridionale de la v01evodie de Kieloe, 011 les gyp
ses affleurent en grandes ma:sses, et 

2) la region podolienne, 011 I.es gypses se montrent dans une lar
ge zone occupant les deux rives du Dniestr et s' etendant depuis Ha
licz, vers l'aval, jusqu'a la frontiere du pays. 

Sur notre caJrte nous avons marque en couleur les localites ou 
son.t connus des affleurements de gypse. En dlltre, nous avons delimi
te par un contour tdutes les regions qui offrent la poss,ibilile d'y trou
ver des gisements superficiels ou tres peu profonds. 

f.~Gisements de soufre. 

Tous les gisements de soufre en Pologne son.t en rapport avec 
les depóts miocenes de l'avant-pays kar-patiąue. Ils appartiennent au 
meme niveau d'argiles salifer.es qui renferme des couches de sel gem
me et aussi de plus ou moins grandes masses de gypse. 

Les plus importants gites se rencontrent dans la voi'.evodie de 
Cracovie et dans la partie meridionale de celle de Kielce. 

Il y avaiit autrefois un certain nombre de min.es produisant du 
soufre, mais elles sont toutes abandonnees actuellement. 

Argiles refractaires. 

Des gisements d'argiles refractair.es se trouvent en Pologne dans 
tmis regions differentes: 1) en Volhynie, a l'Est de Sarny, 2) sur le-. 
versant nord-est du Massif de S-te Croix, dans les districts d'Opocz
no, d'Iłża et de K,ooskie, 3) dans les environs de Grójec, di:strict de 
Chrzanów, voi'.evodie de Cracovie. 

Ces argiles sont employees com.me matiere premiere pour la con
fection de briques et poteries refractakes. Les fabriques de ces ar
ticles se concentrent dans les voi'.evodies d.e Cracovie, Silesie, Kielce 
et utilisent les argHes du pays sauf pour les articles a point de fusion 
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tres eleve, que l'on fabr.ique avec des substances importe,es., malgre 
la possibilite de trouver chez nous des argiles tout aussi resistantes 
(Volhynie). 

Sur la carte nous in.diquons la presence d' argiles reiractaires 
par une seule teinte qui correspond aux. reserves constatees et pro
bables. Pour la regi,on de la Volhynie nous indiquons aussi le contour 
des reserves possibles. 

Recapitulation. 

En recapitulant brievement ce qui a ete dirt au sujet de nos ri
chesses minerales nous desirons souligner les suivantes constatations: 

La Pologne possede d' enormes reserves de houille qui, non seu
lement permettront de mainf.enir pendant tres longtemps le niveau de 
la prnduction actuelle, mais encore de l'intensifier tres considerable
ment. La question des houiHes a coke se presente de fa9on moins sa
tisfarS1ante, car nt()IUS n'en possedons pas beaucoup et le coke produit 
n'est pas de la meilleure qualite. Il nous faut continuer l'etude appro
fondie de nos houilles en tant que matieres premieres pour l'iindustri.e 
chimique et en particuHer au point de vue de la possibilite d' en tirer 
des produits du gellł"e des petroles. 

Les gisements de lignites polonais ne possedent qu'une valeur 
locale. Ils ne pourraient etre appeles a j ouer un róLe plus important 
qu'en cas de complications dans l'extraction ou dans le transport de 
nos houilles. Les lignites reclament des etudes speciales quant a la 
possibilite d 'en faire des briquettes ou de les employer comme matie
re premiere pour !'industrie chimique. Il faut tacher d' employer sur 
place les lignites en produisant de !'energie electrique pouvant etre 
clistribuee a distance. 

Il y a en Pologne de grandes etendues occupees par des tour
bier~. ~elles-ci se rencontrent dans presque tout le pays malis plus 
parhcul~erement da~s les regions orientales et septentdonales qui 
son t depourvues d autres reserves d' energie. Pour cette raison 
~os .tourbes meritent d'etre etudi:ees attentivement. De meme que les 
hgmtes, il faudrait les utiliser sur place. 

La question du petrole se presiente chez nous d'une maniere de
savanta~euse. Les gisements connus tendent vers leur epuisement et 
ne ~euvent plus mainrtenir leur production actuelle malgre les forage(j 
tou1 ours plus prof on ds et par consequent plus couteux. Dans ces con
~itions il devient urgent de chercher des terrains nouve3.ux, encore 
~nconnus. Comme territou-e qui doit etre surtout pris en consideration 
il Y a toute l'etendue de l'avant-pays karpatique dans lequel, a cause 
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de condition geologiques speciales, les methodes de prospection geo
physique sont appelees a jouer un role important. 

Les memes raisons nous obligent a examiner de plus pres nos 
schistes biturniques dont notr.e pays est tres abondamment fo'urni mais 
dont nous ne connaissoos pas encore la valeur industrielle. 

Les gites ferrugineux. contiennent des reservea assez conside
rables et leur situation geographique est assez favorable. Une partie 
de ces minerais se trouve a proximite du Bassin Hou.iUer et meme en 
partie sur sorn territoire, les autres gisements sornt situes dans les re
gions centrales du pays qui se preteraient bien a la creatiorn d'un 
centre industriel et metallurgique. 

L'industrie du zinc est bien developpee. C'est pour ainsi dire la 
seule bram.che de !'industrie polonaiise ayant une impodance mondia
le. Au point de vue de la quantite de zinc fondu, nos usines viennent 
en troisieme place dans le Monde et seoonde - en Europe. Malheu
reusement cette industrie ne s'appuie pas sur · des res.erves suffisantes 
de minerai dans le pays. Cependant il y a encore des po,ssibilites de 
decouvrir de nouveaux gisements chez nous, mairs en quantites mode
rees. En tout cas il est indique de continuer les recherches et le1:, 
explorations corresporndantes. 

Les reserves de sel gemme sont enormes et peuvent couvrir 
consommatio1I1 actuelle et meme une consommation bien internsifiee 
pendant une tres longue s·erie d'annees. 

La production de nos mines de sels de potass,e est encore iinsuffi
sante pour les besoins de notre a.griculture qui reclame des produits 
concentres. La partie actuellement exploree par des sondag.es ne for
me qu'une petite frac.tion de la superficie occupee par les terrains sa
liferes ou la presence de sels de potass,e est tres probable. A cause 
de la grande valeur industrielle des sels potassiques ces recherches 
devront etre poursuivies avec insistance. 

Qaunt a l'industrie des phospat.es, il faut considerer comme une 
anomalie le fait que, malgre nos grandes reserves en phosphorites, les 
fabriques polonaises de superphosphates couvrent la tres grande ma
j orite de leurs besoins par les matier,es premieres provenant d'impor
lation etrangere. 








