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Cel i zadania kartografii surowców mineralnych
PrzedstaWliono aiktualne zagadnienia kartografii surowców mineralnych. Bliżej
omóWiono zakres i f()l~nę szezegółowych i przeglądowych map surowt:6w minerallllyeh obecnie realizowanyeh w skalaoh 1: 50 000 i 1: 200 000. Przedstawiono potrzebę podjęcia prae nad mapami potencjalnych zasObów przyrody, jako podstawę
dla dalszego rozwoju gos.podarkli kraju.

KONCEPCJA MAPY SUROWCOW MINERALNYCH

W 1979 r. mija setna rocznica od chwili ogłoszenia drukiem przez
Leona Syroczyńskiego (1879) objaśnień do geologiczno-górniczej i górniczo-przemysłowej mapy kraju. Mapę Syroczyńskiego należy uznać za
jedną z pierwszych w świecie formę przedstawienia przestrzennych problemów geologii gospodarczej. Szczególnie istotny jest, tak silnie podkreślony przez L. SyroczyńSkiego, cel mapy surowcowej, mającej służyć
"Ojczyźnie i społeczeństwu" (S. Czarniecki, 1979). Warto więc z okazji
rocznicy zastanowić się nad aktualnymi problemami kartografii surowcowej (R. Unrug, 1978).
W rozwoju 'kartografii geologicznej wyróżnić można dwa etapy.
Pierwszy polega niemal wyłącznie na rejestracji zjawisk geologicznych na
powierzchni ziemi. W drugim etapie zaczyna dominować ujęcie problemowe (K. Guzik, 1968). Podobnie sytuacja przedstawia się w kartografii
surowcowej. Początlkowo mapy surowcowe konstruowano poprzez lokalizację żlóż i punktów występowania kopalin na podkładzie mapy geologicznej. Metodą taką posługiwał się jut S. Staszic wydając swą mapę
geologcizną Polski w 1806 r. Dalsze prace nad mapami górniczo-przemysłowymi były · już wydatnie wzbogacone w treści statystyczno-górnicze, jednak również polegały na rejestracji punktowych zjawisk. Do tego
typu map należy zaliczyć Mapę GóTntczo-Przemyslową Galicji wydaną
przez S. Olszewskiego w 1911 r. lub Mapę Rozmienczen,ia Krajowych
Mineralów Pożytec::mych opublikowaną przez T. Wiśniowskiego w 1911 r.
dla obszaru calegokraju.
Kwartalnik GeoLogloc2ny, t.23, nr l, 1979 r.
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Na podobnej zasadzie oparta została również Mapa Bogactw Kopalnych Rzeczypospolitej Polski wykonana przez 8. Czarnockiego, a wydana przez Państwowy Instytut Geologiczny w 1931 r., oraz Mapa Przeglądowa Występowamia Złóż Surowców Mineralruych w Polsce opublikowana przez W. Goetla w 1959 r.
Punktowy sposób przedstawienia informacji o surowcach rozwinął się
szczególnie w odniesieniu do zagadnień rud metali (R. Osika, 1963). Na
tej zasadzie wydana została VI r. 1958 międzynarodowa "Instrukcja
w sprawie zestawienia i przygo,towarnia do wydania map geologicznych
i map kopaiin użytecznych w skali 1 : 200 000". Na tej podstawie konstruowane są obecnie w krajach RWPG mapy surowcowe.
Ten sposób traktowania map surowców mineralnych znalazł szerokie
odbicie w różnego typu mapach o charakterze inwentaryzacyjnym (np.
Mapa Kopalin Budowlanych 1 : 100 000, oraz inwen~aryzacja złóż kopalin
stałych w ujęciu powiatowym). Zasadniczym mankamentem tych map
jest brak prognoz i perspektyw dla dalszych poszukiwań surowcowych.
Zagadnienie koncepcji mapy surowcowej było wielokrotnie dyskutowane.
J. Malinowski' (1966) pisał: ... "Pytanie, co mapa taka powinna zawierać, nurtuje w dalszym ciągu środQWisko geologiczne, czy ma :to być
mapa rejestracji znanych faktów, a więc ujęcie statyczne, czy też mapa
prognoz, czyli przedstawienie śmiałej koncepcji poszukiwawczej? W obecnej sytuacji wydaje się, że naj słuszniej byłoby zagadnienie to połączyć
z opracowywaniem map strukturalnych różnych regionów, które powinny
być równocześnie mapami prognoz surowcowych".
W okresie powojennym w Instytucie Geologicznym wykonano szereg
nowych opracowań wskazujących na konieczność szerokiego, perspektywicznego podejścia przy sporządzaniu map surowców mineralnych. Wymienić tu należy takie opracowania jak: atlasy DolnośląSkiego i Górnośląskiego Zagłębia Węglowego; mapa jakości węgla GZW; - mapa
występowania węgla brunatnego; atlasy geostrukturalne i naftowe; atlasy dla złóż siarki; - atlas mineralogeniczny Po'lski; -atlasy litologiczno-surowoowe dla surowców skalnych; - przeglądowe maJPy surowców skalnych. Opracowania te charakteryzują się jednak dużą róż
norodnością w sposobd.e odwzorowywania treści surowcowych.
Na podkreślenie zasługuje s'topniowe przechodzenie od podkładu map
geologic2lIlych .do specjalnie kOnStocu-Qwanych podkładów opartych głów
nie na przesłankach litologicznych. Należy tu szczególnie wymienić Przeglądową Mapę Surowców Skalnych całkowicie opracowaną według kryteriów litologicznych (8. Kozłowski, 1970). Dalszym rozwinięciem tej koncepcji były atlasy :litologiczno-surOlWcOIWe: Atlas piasków kwarcowych
przedcz'l.V'artorzędowych, (1973); Atlas kruszywa naturalriłego (1974); Atlas
surowców krzemionkowych (1979) oraZ: Mapa kruszywa naturalnego
w Polsce (1971).
Omawiane ujęcia kartograficzne w istotny sposób różnią się od mapy
surowcowej realizowanej przez kraje RWPG. Wykazano konieczność stosowania podJkładu litologiczno-surowcowego, a nie geologiczrnego opartego na kryteriach stratygraficznych.
Wymienione powyżej edycje IG wykazały przydatność zastosowanej
metody oraz dużą komunikatywność dla licznego kręgu użytkowników.
Nastąpił również znaczny postęp w dziedzinie kartografii wgłębnej.
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W 1971 T. ukazało się pod kierunkiem Z. Kotańskiego i J. SOkołowskiego
ohszerne dzieło: "Podstawowe zasady i metody geologicznej kartografii
wgłębnej". Wprowadzone nowe metody dla kartografii wgłębnej znajdują przede wszystkim zastosowanie przy . opracowywaniu map surowcowych dla okreśLania !prognoz poszukiJwań złÓŻ ropy Irlaftowej i gazu
ziemnego.
Wymienione przykłady dobitnie wykazały, w jakim kiierunki winny pójść
prace przy konstruowaniu seryjnych map surowcowych. Tendencje te znalazły wyraz w zarządzeniu prezesa Centralnego Urzędu Geologii nr 20
z dnia 21.X. 1975 r. "W sprawie opracowania i wydania: Szczegółowej
Mapy Geologicznej Polski". W zarządzeniu tym czytamy, że zagadnienia
z zakresu geologii złÓŻ mają być przedstawione poprzez określanie "moż
liwości występowania złóz kopalin na badanym obszarze oraz kierunków
dalszego poszukiwania i rozpoznawania tych złóż". Załącznikiem do cytowanego zarządzenia jest "Instrukcja w sprawie opracowania i wydania szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 w ujęciu
kompleksowym" wydana przez Instytut Geologiczny w 1977 r. Instrukcja ta określa: cele, metody pracy i formę sporządzania szczegółowych
map surowców mineralnych. Mapy surowców mineralnych mają dziś
spełniać szereg zadań związanych z szybkim rozwojem geologii gospodarczej (A. Bolewski, 1978).
Zaostrzająca się sytuacja na światowych rynkach surowcowych zmusza poszczególne kraje do znacznej intensyfikacji w zakresie poszukiwań
i wydobywania własnych surowców mineralnych. Z tego też względu na
geologię gospodarczą wydawane są prawie cale środki będące w dyspozycji Centr.alnego Urzędu Geologii (Z. Dembowski, 1977a, b). W tej sytuacji konieczna jest znaczna intensyfikacja prac związanych z kartografi~
surowcową·

SZCZEGÓŁOWA

MAPA SUROWCÓW MINERALNYCH

Instrukcja w sprawie opracowania i wydania szczegółowej mapy geologicznej Polski 1 : 50 000 w ujęciu kompleksowym po raz pierwszy ustala konieczność równoczesnego opracowywania mapy geologicznej, geomorfologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i surowcowej.
Mapa surowcowa wykonana jes't bądź w skali 1 : 50 000 (przy więk
szej ilości danych) luJb w skali 1 : 100 000 i wtedy nazywana jes~ szkicem. Mapa surowcowa omówiona jest w tekście objaśniającym w rozdziale: "Charakterystyka surowców mineralnych". W rozdziale tym przedstawione są następujące elementy: a - geologiczne warunki występo
wania złÓŻ i geneza! złóż; b - własności fizyczno-chemiczne i technologiczne surowców mineralnych; c - charakterystyka ohszarów perspektywicznych (zasięg występowania kopaliny, miąiEzość, grubość nadkładu,
wgłębne poziomy surowcowe). W zakońJczeniu tekstu objaśniającego mogą być zawarte dane o dotychczasowym stopniu udokumentowania złóż
na obszarze danego arkusza, a następnie stopień ich wykorzystania obecillie i w przyszłości.
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Są to więc szerokie wymagania zmierzające do syntetycznego ujęcia
zasadniczych problemów surowcowych na danym arkuszu. Przedstawiony zakres opracowania wymaga zatem osobnego programu badawczego
i analitycznego niezależnie od podstawowego zdjęcia geologicznego. Przewiduje się np., że w wypadku małej ilości analiz jakościowych dla poszczególnych surowców - należy wykonać specjalistyczne badania w iloś
ci co najmniej 5-10 analiz dla poszczególnego wydzielenia surowcowego.
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Fig. 1. Zasada konstrukcji wydzieleń surow,.cowych
Principie of construction of raw . material
mapa
l - wychodiDile wapien1 pod małym. nadldadem;
2 - konw1' złO'.l:a udokumenoowanego; 3 - kontur
OIbSZa.ru perspektyWicznego I stopnia (kat. [ll); 4 kontur obszaru perspektywIcznego II stopnia (kaJt.
Da); 5 - kamienIołom; 6 - symboJ. złO'.l:a
l - sballow-searted 1imestone subc.ropS; 2 - contour of proven deposit; 3 - oonoour of f~st-order
perspectdve area (category Dl); 4 - contour of
second...ol'dar perspecfl!ve a1'ea (category '02); 5 quarry; 6 - deposit symbol

Przed9tawiony zakres tematyczny rozdziału dotyczącego surowców
mineralnych znajduje odbicie w ujęciu kartograficznym. Podstawą sporządzenia mapy (szkicu) surowcowego jest wykonanie analizy litologiczno-surowcowej. Granice wydzieleń litologiczno-surowcowych nie pokrywają się na ogół z wydzieleniami geologicznymi. Mapa surowcowa jest ·
mapą półodkrytą. Wychodnie poszczególnych surowców pokazywane są
na ogół do głębokości 10 m, czyli do głębokości umożliwiającej łatwą
eksploatację odkrywkową (fig. 1). Dla poszczególnych surowców maksymalna grubość nadkładu jest znacznie większa i wynosi np. dla wapieni
50 m, a dla węgla brunatnego około 100 m. Analiza możliwości rozwoju
górnictwa odkrywkowego musi więc sięgać do ta!kich głębokości. Dla poszczególnych surowców TyISOWaJIle są obszary pempektywiczm.e dla dalszych
prac poszukiwawczych. Wydzielenia litologiczno-surowcowe nie obejmują
powierzchni całej mapy. Zaznaczone są tylko serie o Stwierdzonej przydatności surowcowej. Pozostałe obszary pozostawione są jako białe.
Problematyka surowców mineralnych przedstawiona jest na dwu mapach: A i B. Mapa A dotyczy powierzchni i zagadnień g,órnictwa odkryw-
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FIg. 2. Wydzielenia litologiczno-suTOW\!O\Ve dla piaskowców na

Szczegółowej

Mapie

Surowc6w Mineralnych

Lilthological-raw mBtterial defferen1i:iaffions of sandstones in the Detailed Map of
Mineral Raw Materials

kowego (czyli do okolo 100 m głębokości), Mapa B dotyczy złóż wgłęb
nych wydobywanych metodami górnictwa podziemnego lub otworowego. W większości przypadków analizę tych zagadnień kończymy na głę
bokoścI około 1000 m. Na treść mapy A składają się następujące elementy:
1. Wydzielenia litologiczno-Burowcowe. Traldowane są one odrębnie
od wydzieleń petrograficznych. Wydzielenia zawierają znak: graficzny
i symbol literowy (fig. 2). Dla pewnych zagadnień wydzielenia te są
znacznie roZbudowane, np. dla piaskowców wyróżnia się trzy podstawowe
elementy (fig. 2): grubość ławic, wielkość ziarna i rodzaj spoiwa.
2. Punkty dokumentujące występowanie kopaliny lub przejawy mineralizacji. Są to oznaczenia graficzne wraz z symbolem literowym
(fig. 3). Oznaczenia te odnoszą się do złóż udokumentowanych, zarejestrowanych i innych stwierdzonych punktów występowania kopaliny, Dla
złóż znajdujących się w ewidencji Bilansu Zasobów wydawanego przez
CUG wprowadzone są dodatkowe oznaczenia (fig. 3), obejmujące: a numer złoża (zgodnie z wykazem w tekście), b - rodzaj surowca, c wiek, d - kontur udolkumentowanego obszaru (dla większych złóż).
e kontur obszarów perspektyJwicm.ych dla poszczególnych surowców, f - kontur obszarów, dla których przewiduje się prowadzenie
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poszukiwań

w pierwszej kolejności. Makieta Szczególowej Mapy Surowców Minieralnych (wersja A) została przedstawiona na fig. 4.
Mapa w wersji B stanowi szkic w zgeneralizowanej skali przedstawiający najważniejsze zagadnienia surowcowe górnictwa podziemnego
i otworowego (fig. 5). Na szkicu zaznaczone są: a - udokumentowane
złoża, b obszary występowania danego surowca, c - obszary perspekZloża
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Fig. 3. Omaczenia złóż ·n a Szczegółowej Mapie Surowców Mineralnych
Deposit symbols used in the Detailed Map of Mineral Raw Materials

tywiczne, d - kopalnie i otwory produkcyjne. Na szkicach tych przedstawiona jeslti przede wszystkim problematyka ropy naftowej i gazu
ziemnego, węgla kamiennego, rud metali, siatki, soli kamiennej i potasowej. Nie wszystkie arkusze mapy 1 : 50 000 otrzymują szkic B. Są bowiem znaczne obszary kraju, gdzie wymienione powyżej surowce nie
występują w ilościach bilansowych.
Konstruowana według powyższych zasad Szczególowa Mapa Surowców Mineralnych zawiera dwie główne grupy zagadnień:
a - rejestracja obecnego stanu rozpoznania bazy surowcowej,
b - przedstawienie obszarów perspelktywicznych oraz sugestii co do
kierunków dalszych prac poszukiwawczych.
Mapa ta stanowi więc podsumowanie całego stanu wiedzy o bazie
surowcowej oraz przedstawia interpretację prognogj;yczną. Określenie
Fig. 4. Fł"ag:ment Szczegółowej Mapy Surowców Mineralnych (wersja A)
FragmeDIt of the Detailed Map of Mineral Raw Materials, version A
B:Draturą przedstaW'1ono obszary wyst®QwanI.a poszczególnych surowców; 11nia o1enka ciągła
obszary perspektywiczne; llJn1a gruba - kIon'tUry udQkumentowanych złóż; Jm1a gruba przerywana - obszary wytypowane do dalszych prac p~waw:czo~dokumentacyjnych w pierwszej kOlejności; oznaczen:te złóż jak na :fig. 3
Hlachure represen1B areas ot OCCIlrrence ot a given raw materlal.; thin contl!nuouB l1ne shałlow-se&ted depooeits; broken thin l1ne pempective areas; thiek 11ne - oontourl'l ot
:QrOven depoSi'łls; thiek braken liIne ~ areas f1rt1t to be covered by Pl"O!\Pectin>g-documentating wor!kB; deposit symbolB as given 10 Fig. 3
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Fig. 5. Szkic występowania suro'wc6w mineralnych na znacznYt:h głębokościach
(wersja B)
Sketch map of distribułii.on of deep-seated
mineral !raw ma!terials (version B)
1 - obszlllr występawama soli kamiennej; 2 kontury tn:ecl.Ol.'2ędow~ złoża gazu ziemnego:
3 - złoże kredowej rqpy naftQwej; 4 otwór
proidu(kcyjny; 5 - nasunięcie
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area of occun:ence of rock salt; 2 contour.s of Terfiary gas field; 3 - Cretaceous
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prognoz umożliwia przeprowadzenie oceny zasobów perspektywicznych
w kat. Dl i D 2 , a niekiedy i Da. Prawidilowe obliczenie zasobów prognostycznych winno więc być poprzedzone skonstruowaniem takiej szczegółowej mapy surowców.
Tym samym mapa ta jest podstawowym elementem dla wszystkich
rozważań nad właSciwą i racjonalną gospodarką zasobami przyrody.
Dotyczy to szczególnie zagadnień planowania przestrzennego. W zagadnienii.ach planistycznych istotną rolę odgrywa problem ochrony złóż. Szczegółowa mapa surowców mineralnych dostarcza wszelkidh niezbędnych
informacji dla racjonalnego wykorzystania surowców mineralnych. Jako
przykład moża wymienić doniosłą rolę tej mapy przy wytyczaniu nowych tras autostrad. Jednocześnie uzyskujemy informacje o konieczności ochrony złóż oraz dane o występowaniu lokalnych surowców potrzebnych do budowy drogi.
Realizacja Szczegółowej Mapy Surowców Mineralnych napotyka na
istotne trudności .związane z brakiem przygotowania zntac.znej ilości geologów do rozwiązywania zagadnień surowcowych. Mapa geologiczna bardzo często rozumiana jest .tylko w kategoriach wydzieleń stratygraficznych. Powstają więc kłopoty, gdy dochodzi do konstrukcji mapy opartej
na przesłankach litologicznych. Zastanawiająca jest dość powszechna niechęć geologów kartujących do przedstawiania zagadnień surowcowych.
Wiąże się to niewątpliwie z programem i kierunkiem studiów, szczególnie
typu uniwersyteckiego. Biorąc pod uwagę, że wychowankowie AGH w niewielkim tylko stopniu zajmują się kartografią, otrzymujemy o'becną sytuację niepełnowartościowego przygotowania kartograficznego absolwentów geologii. Należy przy tym podkreślić, że omówiona powyżej instrukcja szczegółowego zdjęcia geologicznego 1 : 50 000 jest focno ograniczona,
szczególnie w zakresie badań geofizycznych i geochemicznych, w stosunku
do podobnych instrukcji obowiązujących w krajach RWPG.
Problem szerokiego podejścia do kartografii geologicznej z wyraźnym
nastawieniem surowcowym pojawia się przy podejmowanli.u prac klartograficznych poza granicami kraju. Rozwój eksportu usług geologicznych
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wymaga posiadania geologów przygotowanych do realizacji regionalnych
kartograficznych prac poszu:ldwaJWCZych. PrzedstawliOlIle uwagi !Wskazują
na konieczność zmiany programu kształcenia geologów w zakresie kartografii geologicznej.

'PRZEGLĄDOWA

MAPA SUROWCÓW MINERALNYCH

Potrzebę sporządzenia przeglądowej mapy surowców mineralnych doceniano od szeregu lat. Po wykonaniu Przeglądowej Mapy Geologicznej
Polski 1: 300 000 roZ!pOCzęto wydawanie Przeglądowej Mapy Surowców
Mineralnych Polski 1 : 300 000. W latach 1946-1950 wydano pięć arkuszy tej mapy (Kołobrzeg, Słupsk, Szczecin, Radom i Lublin). Edycja ta
została, niestety, przerwana. Przedstawienie problematyki surowcowej
w skali 1 : 300 000 zostało zrealizowane jedynie w odniesieniu do surowców skalnych. W latach 1965-1970 wydana została Przeglądowa Mapa Surowców Skalnych Polski obejmująca 28 arkuszy wraz z obszernymi dbjaśnieniami tekStowymi.
Zagadnienie wznowieniJa Przeglądowej Mapy Surowców Mineralnych
Polski pojawiło się w związku z przystąpieniem z końcem lat sześćdzie
siątych do sporządzania mapy geologicznej w s'kali 1 : 200 000. Rozważana
była propozycja jednoczesnego opracowywania i wydania wersji geologicznej i surowcowej . Wobec nieprzyjęcia tej koncepcji znowu odsunęła
się sprawa realizacji tej mapy.
W miejsce mapy surowców mineralnych proponowano również wykonanie Mapy Kopalin Użytecznych Polski 1 : 200 000. Wykonane próbne
arkusze (Białystok, Warszawa Zachód i Radom) miały jednak charakter
map inwentaryzacyjnych. Wobec pokrycia całej Polski inwentaryzacją
złóż kopalin stałydh w cięciu byłych powiatów - nie było celowe
powtarzanie tych prac.
Kolejna wersja, opracowana w 1976 r. przez R. Osikę, dotyczyła
wydania Mapy Złóż Kopalin Mineralnych 1 : 200 000. Opracowany projekt zakładał wy'konanie dla każdego arkusza kilku plansz dotyczących
zagadnień surowców: energetycznych, rudnych, skalnych i wód mineralnych.W takim też ujęciu opracowano przykładowo arkusz Suwałki. Ideą
tej mapy było przedsta/wtien!1e szerokiej charakterystyki złÓŻ lIla tle regionalnej budowy geologicznej.
Inna wersja, opracowana w 1975 r. przez piszącego te słowa, przewidywała ujęcie tej mapy surowcowej 1 : 200 000 w bezpośrednim nawią
zaniu do mapy surowcowej 1 : 50 000. Przewidywano, że opracowane bę
dą na podobnych zasadach dwie mapy: A i B. Mapa A dotyczyć miała
zagadnień powierzchniowych związanych z eksploatacją odkrywkową,
natomiast mapa B miałaby bardziej charakter mapy strukturalnej i dotyczyłaby wgłębnych surowców (do około 1000 m) eksploatowanych podziemne lub otworOlWO.
Przystępując do opracowania i wydania Przeglądowej Mapy Surowców Mineralnych Polski 1 : 200 000 należy określić cele i zadania tej mapy. Mapa ta ma znaleźć zastosowanie przy rozwiązywaniu następujących
zagadnień:
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1. Ewidencja kartograficzna aktualnego stanu złóż udokumentowanych i zarej estrowanych;
2. Wyznaczenie obszarów występowania zasobów perspektywicznych
dla kat. Dl i D2 ;
3. Wskazanie obszarów przewidzianych w pierwszej kolejności do
prowadzenia prac poszukiwawczych;
4. Przedstawienie materiałów wyjściowych dla określenia kierunków
racjonalnej gospodarki złóż przy uwzględnieniu zasad ochrony złóż. Dotyczy to zarówno przemysłów kluczowych, jak i zaopatrzenia lokalnego
w materiały budowlane;
5. Stworzenie podstaw dla rozwoju istniejących okręgów górniczych
i powoływania nowych okręgów górniczych i okręgów eksploafj;acji surowców skalnych;
6. Przedstawienie zalożeń dla opTacowania regionalnych (wojewódzkich) phinów przestrzennego zagospodarowania kraju.
Przeglądowa Mapa Su.rowców Mineralnych ma wi'ęc zawierać całokształt zagadnień gospodarczych. Mapa ta ma przedstawiać bilans materiałowy krajowej bazy sur{)Wców mineralnych łąCZinie z zasobami
prognostycznymi. T,ego rodzaju ujęcie będZie miało szczególnie duże znaczenie przy sporządzaniu planów przestrzennego zagospo'darowania kraju.
Przegląd wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego kraju, jaki odbył się w grudniu 1977 r., dobitnie wskazuje jak słabo materiały służby geologicznej przenikają do pracowni planów regionalnych.
Taki stan rzeczy powoduje szereg sytuacji konflik!towych; tracenie złóż
wskutek zabudO!Wy terenu araz podejmowanie ndeoptyma1Jnych decyzji
o lokalizaejf zakładów górniczo-przeróbczych, co obserwuj.emy np. na
przykładzie budowy nowych cementowni. Z tych też względów poszczególne województwa podejmują działania zastępcze, omówione w następnym rozdziale, a polegające na opracowywaniu syntetycznych ujęć
surowcowych.
Ten stan rzeczy wskazuje na pilną potrzebę społeczną i gospodarczą
wydania Przeglądowej Mapy Surowców Min,eralnych Polski. Mapa ta bę
dzie miećspecjaJne znaczenie w Polsce - kraju wybitnie górniczym.
Należymy do pierwszej dziesiątki najbaroziej górniczych krajów świata
(B. Krupiński, 1971). Wielkie odkrycia powojenne doprowadziły do powstania nowych okręgów górniczych, które w zasadniczy sposób zmieniają
strukturę gospodarczą kraju. Wskazuje to, jak bardzo istotną rolę odgrywają w naszej gospodarce surowce mineralne (S. Pawłowski, 1978).

ATLASY SUROWCOWE
Rosnące szybko zainteresowanie geologią gospodarczą powoduje potrzebę wydawania atlasów surowcowych. Wyróżnić możemy co najmniej

trzy typy atlasów:
1. Ogólne atlasy surowcowe. Typowym przykładem jest Atlas mineralogenicznry Polski '1 :.200000, wydany w 1970 r. pod redakcją R. Osiki,
a obejmujący mapy rozmieszczenia wszystkich surowców mineralnych
Polski.
2. Atlasy poświęcone jednemu surowcowi, a ilustrujące różne zagad-
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nienia dotyczące geologii złóż, ich zagospodarowania i wykorzystania,
przeróbki i transportu. Tego typu atlasy litologiczno-surowcowe wydawane są dla surowców skalnych. Dotychczas wydano atlasy obejmujące
naStępujące surowce:
- piaski kwarcowe przedczwartorzędowe (atlas opracowany pr:rez
M. Błaszak, 1973 r.);
- kruszywo naturalne (atlas opracowany przez Z. Siliwończuka,
1974 r.);
- surowce krzemionkowe (atlas opra:cowany pr:rez M. Ruśkiewicz,
1979 r.).
Do tego typu atlasów zaliczyć też trzeba atlasy geologiczno-surowcowe opracowane przez S. Pawłowskiego dlazł6ż siarki oraz Atlas hydrogeochemiczn,y Polski 1: 2 000 000 wydany w 1977 r. pod redakcją S.
Turka.
3. Atlasy geologiczno-surowcowe. Do tej grupy zaliczyć można róż
norodne ujęcia kartograficzne dotyczące zagadnień surowcowych. Wymienić tu trzeba:
- Atlas geologiczruy Polski 1 : 1000000 wydany w 1964 r., a obejmujący s:rereg map surowcowych;
- atlasy Dolnośląskiego i Górnośląskiego Zagłębia Węglowego;
- atlasy g,eostrukturalne i naftowe.
Ostatnia z wytmienionych {pozycji ma odrębny charakter, tj. map geologiczno-strukturalnych.
Atlasy surowcowe stanowią dalsze rozwinięcie tematyki przedstawionej na mapach arlruszowych. Szczególnie ważną rolę odgrywają atlasy poświęCOlIle jednemu surolWoowi. Pozwalają one na ziJlustrowanie wielu zagadnień geologii 'gospodarczej~ Istnieje pneto potrzelba kontynuowania tej serii atlasów. Każdy z ważnych krajowych SU'l'OlWCÓW wi,nien otrzymać tego typu atlas.
REGIONALNE MONOGRAFIE SUROWCÓW MINERALNYCH
Podstawową cechą gónniclJwa d. towa:rzysząoogo mu przemysłu przetwórczego jest ścisły związek z lokalizacją odkrytego złoża. Tej zasadzie muszą być podporządikowane !inne elementy planowalllia przestrzennego. Z tego też względu !Właściwa ocena bazy surowców mineralnych ma ;tak :isto1m.e IZIl.aczenie na Wszystkich etapach planOWalllia regionalnego. Nie można SOibie dziś wyobrazić planu regionalnego bez odpowiednio skonstruowalllej progInozy roZ1WOju gospoda1'lki SUl"owcami mineralnymi. DlaJtego też konieczne jest sporządzanie 'Okresowych ocen
bazy surowców mineralnych IW ujęciu regionalnym. W wyni:ku licznych
postulatów d. zapytań ośrQdków regianalnych ~wojewÓ<iZ'kich) - Instytut Geologiczny zaproponował ik!ompleksową formę regionalnych monografii surowców mineralnych (8. Kozłowski, 1969). Opracowywanie tego typu manografii jest tym bardziej potrzebne, że mamy bardzo niewiele publikowanych aynłte.tycmych opracowań poświęconych poszczególnym SUł',owoom. Istnieją zatem obiektywne trudności w uzyskaniu
potrzebnych informacji o akJtuailinym stanie i perspektywach rozwoju
bazy surowcowej.
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Opracowoo'y W Instytucie Geologicznym U!kład OlllalWianych monografii uwzględLnira CZltery podstawowe działy: A - zarys budowy geologicznej; B - charakteryst)11ka występowania i własności poszczególnych surowców: en.ergetycmych, metalicznych, chemicmych, skalnych
i wód minera1nych; C - allla[iza ekonomiczna iWy'korzystania bazy Surowcowej; stan obecny i perspekty:wy rozwoju górnictwa i przemysłu
wydobywczego; D - problemy racjonalnej gospodal'lki zasobami przyrody
(ochrona złóż i środowiska przyrodniczego); perspeiktyJWi.czne kierunki
rozwoju ba'zy SUl'lOłWCÓW mineralnych.
Poszczególne rozdziały ilustrowane są licznymi mapami opracowywanymi w skali 1 : 500000, a drukowanymi
skali 1 : 7'50 000. Przykład wojewódZJkii.ej mapy surowcowej dla danego surowca przedstawiOlllo
na fig. 6. W OInajWiOO,ych monografiach duży naciSk położony jest na
zagadrnienia elronomicme i planistyczne. Konstruowane są mapy stanowiące dyrektYlWY dla racjonalnego gospodarowania zasobami surowców
minera1nych na tle najważniejszych elementów wartości środowiska
przyrodniczego (fig. '7). Dotychczas ukazały się następujące monografie:
Surowce mineralne wojew6dztwa kieleckiego, WYJd. Geol., 1971; Surowce mineralne , regionu krakowskiego. Wyd. Geol., 1975; Surowce mineralne Ziemi Lubuskiej. W)11d. Geol., 1978; Surowce mineralne woje'w6dztwa olsztyńskiego. Wyd. Geol., 1978; Surowce mineralne Dolnego
Śląska. Ossolineum, 1979. W opracowaniu znaljduje się mO!lJ.ogTafia województwa opoJskiego.
OmaWiia:ne monografie o!pracowywane są przez zespoły, Składające
się z ,praCO!\Wl1lk:ów danego Urzędu Wojewód7!k:iego, rwyższych uczelni
i IIIlSItytru.tu, Geologicznego. Umo~liwia to obiektywne przedstaJWienie
wielu zagadnień związan)11Ch z ,gospodarką surowców mineralnych. Szczególnie duży nacisk kłaPzioo.y joest na skorelowanie zamierzeń g6rniotrwa
ska;lnego z postulatalmi ochrony środowiska przyrodniczego. Drogą kolejnych el:irninacji i kompromisów formułowany jest pogląd o racjonalnej gospodarce zasObami przyrody. Często obserwujemy poważne róż
nke poglądów Urzędu iWOj€\W6dz.kiego odpowiedzialnego m racjonalną
gospodaT1kę złoimni oraz jednostek: gospodarczych prowadzących ekSploatację. Ilość sy;tuacj~ konf1ilk1Jowych znacznie WZ1"losła po pr~ejęciu przez
ol'lgany do spraw geologii w Urzędach Wojewódzkich kontroli nad racjonalną gospodarką kopalinami nie podlegającymi prawu górniczemu.
Za:galdnienie racjonal!n,e j gospodarki złożami i ochrony ich zasobów
pojarwiło się stosunilrowo ruedaJW1Il.o (R. Ney, 1971). W ostatnich latach

w

-------------------------------------------------------------Fig. 6. Mapa występowania złóż węgli brunatnych na obszarze Ziemi Lubuskiej
(woj. zielonogórskiie, gorzowslkie) wg E. Ciuka (1978)
Map ot distribution of brown coals in the Zielona Góra and Gorzów districts
(afteT E. Ciuk, 1978)
l z1:o~ uo.okumentowane; 2 obszaa-y progn'OStyczne - mezaburzone; 3 - obszary
prognostyczne - zaburoone glaciJtektonicznie; 4 - obszar persp~czny d!I.a dalszych pooibszail" perspektyWiczny dla dalszych pOSZukiwań zł6:1:
typu soczewkowego; 6 - kopalnie czynne; 7 - kopalinie ndeczynne
l - proven deposlts; 2 - undtsturbed perspectlve areas; 3 - glacitectonically d1<stU1'lbed
pers/pective areBJB; 4 -"' perspect1ve area for pros/pecting of stra1llform depoBits; 5 - perspective area for p~eat!ng of lenticular type depasits; 6 - active m:Lnes; 7 - abandoned
mines
szulriwań zł6:1: Qpu pokładowego; & -
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Fig. 7. Mapa rprognostyczna surowców ro!ineralnych
Prognos'tic map of mineral raw materials
1-18 lokalizacje i wielkość wydobycia poszc:zególnych rodzajów surowców mineralnych;
19--35 --'- moW,woścl loik:ałbacj1 !"óźnego typu zakładów przemysłowych bazujących na surow-

cach mineralnY'Ch; 316 - Sw1ętokrzyski Park: Narodowy; 37 - strefy Chl1O!l1onego krajobrazu;
38 - projektowany wojew6dcz1ki Park Kulitut"y i Wypoczynku w Klle1cach
1-,18 - location and amount of producmon of a given type of mó.ne.rał !"aw materia[; 19-35 poesible locations of vanollS ty:pes plan1l'l working on the basia of lQCal raw mater1al!s; 36 Holy Cross M!łls National Park; 37 - łandscape ccmservaJtion zO!lles; 38 - designed District
Park of CuQture and Recrea1ilon in Kllelce
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wydano szereg aikJtów prawnych regulujących te zagadnienia (S. Kozłow
ski, 1975, 1979). Powstał więc nowy kierunek ~ racjonalnej gospodar'ki
naszymi z~oż.ami. Om8Jwiane monografie odgry,wają istotną rolę w rozwiązywaniu tych problemów.
MAPA POTENCJALNYCH ZASOBÓW PRZYRODY
Zagadnienie Tacjonalnej gospodarki .zasobami mineralnymi zazębia
ściśle z szerega.em :innych elementów stanowiących M1Spólnie problem gospodariki zasobami przyrody. Szczególnie silne powiązania zamaczają się przy rozpartlrY1Wan:i.u taJkich zagadnień, jak: a Tacjonalna
gospodaTka powierzchnią ziemi.; Ib - naruszanie układów hydrogeologicznych; c - zameczySzczanie środowiska przyrodniczego; id - re'~u~
tywacja terenów lPogómiczych i poprzemysrowych.
Dla I"ozwiązania tych problemów niezbędne jest szerokie, kompleksowe rtTak,towacie zasobów przYJrody. Prolblematyka ,ta rozwijana jest ·
szeTlOllro ,w OŚl:'lOCikU Dokumentacji Fizjograficznej, Idziałającym od 1966 r.
przy Oddziale PAN w Kraimwie (M. Drza'ł, 1975). Prace ośrodka skupiły się na cr:-egionaIlI1y:ch, komp[eksowych opracowaniach zmierzających
do wszechstronnej waloryzacji środowiska przyrodniczego. Dotychczas
opublikowane zostały monografie trzech obszarów: w 197Z r. - "Wartości Ś1'odowi!ska pr.zyroidfniczego Wyżyny Krakowsko---'Wieluńskiej i zagadnienia jego ochrony", w 1976 r. - "Wartości środowiska geograficznego doczecza Białej DUlI1ajcorwej i z,aga.dnienie jego ochrony", oraz
w 1978 r. - "Wartości środowiska przyrodniczego dO'l'Zecz,a Pilicy i zagadnienie jego ochrony". W wymienionych opracowam,aach zastosowano
bardzo szeroko zaikrojOiną !WSpÓłpmcę specjaliStów różnych dziedzin. Okazało się, że dla pełnej oceny wa:r:tości. środowiska przyrodniczego danego
regionu koniec:zne są IIlJaStępujące opI"aoowama: geologiczno-surowcowe,
hydrogeologiczne i hydrologiczne, geomorfologiczne, botaniczne, sozologiczne (ochrona przyrody), woonistycme · (archiitektura krajobrazu).
Dla ka:źJdrego z wymienionych tematów wykonane były · dokumentacyjne studia terenowe w skali 1 : 100 000. Bo przejściu do SIkali 1 : 200 000
precyzowane były postulaty poszczególnych dyscyplin. Następnie redagowana była część SYIl1tetyczna, IW której drogą kolejnych kompromisów
pr,ecyzowano wynikowe propozycje racjonalnej gospodarki ziemią. W ten
sposób redagowana była końcowa "Pxogtnostyczna mapa 'gospodarld zasobami przyrody". Omilwiona metoda pracy Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej stosowana jest lobecnie w dalszych pracach prorwadzonych na obszarze Niecki Nidziańskiej.
Ze względu na dużą pracochłonność pełnej dokumentacji fizjograficznej opracowana została metoda sporządzania uproszczonych pI"ognoz
dla gospodarki zasobami Fcr:"ZY'rody. Punktem wyjścia było określenie
podstawowych form gospodarowania zasobami przyrody, do ik!tórych zaliczono: a - górnio1lwo d przemysł wydobytWczy, ib - TOilruictwo, c leśnictIWo, d ochTOlIlę ip['Zy!"ody (pavki narodo.we, rezerwaty przy,rody,
pat1ki krajobrazowe, strefy chromonego krajobrazu). Wymienione działy gospodarki są ściśle geografiCZlIl1e związane z lokalnymi zasobami
się
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.Fig. 8. Mapa potencjalnych zarobów przyrody wg J. RogalińS'kiego i Z. Rubinowskiego ~1973)
Map of potential nature reserves '(after J. RogalińSki and Z. Rubin owSIki., 1973)
obszM'Y gbrn!cze; 2 - proje!kto-wa!Ile obBzaa"y g6r1nicze; 3 - obszary chronionego Krajobrazu (wedlug Uchwaly WiRN 1971); 4 - obszary chronione przed lQJm];J.zac:lą przemYBłu ucIążli
wego dla otoczenia; 5 obszary intensywnego I102lWoju rollnictwa; 6 J:lnie kolejowe;
'7 - pro:leltto~e linie kolejowe
'
1 - mimng areas; 2 - des1gned miIl!ing areas; 3 - J.and:sCSipe conservaotlcm areas (accord1ng
to the Regulatlons ar, the DJstric1; lPeople'S Cotmcl1, 19'1l); 4 - 8reas proteC<toed tram location
,ot ind'lllSiflrY ardous for the env1ronment; 5 - areas of 1ntense developmenllls of agriculture;
6 - raMways; 7 - designed r&[ways
1 -

przyrody. Pozostałe dziedziny mriązane z industralizacją i Ul"banizacją
kraju mogą być IW dtużej mierze dOlWOlnie lokalizowane przez człowie
ka. Z tego też W1JgIędu decydującym winno być określenie przyrodni·czych predyspozycji danego obszaru dla dalszego rozwoju gospodarczego.
W Instytucie Geologicznym podjęto prace zmierzające do regfi:ona:l,nego prognozowania gospodarki zasobami przyrody w poszczególnych
wojewÓld2:tlwach, uwzględniając pł'zede wszystkim zagadnienia surowców mineralnych i ochrony przyrody (fig. 7). Tego tYlPu opracoJWania
wytkonano d1a województwa: lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego, biało
..stockiego, opolskiego (8. Kozłowski, 1972).
W 1971r. :wprowadzona ZIOStała prawna ochrona gruntów rolnych
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i leśnych (Dziennik Ustaw !Illl' 137, 1971 1'.) determinująca kierunki gospodarki lIla dużych obszarach kiraju. W prognozowaniu starano się
uwzgllędnić istnli.ejące przepisy prawne dotyczące ochrony gruntów rolnych i leśnych, parków narodowych i krajobrazowych ZJgOdnie z uchwałami Wojew~kich Rad Narodowych. Uwzględniono l'ÓWnież decyzje
o powoływaniu okręgów eksploatacji surowców skalnych.
Przytkład opraCiO!Wanej na tych zasadach mapy prognoz, prnedstawiony na fig. 8, zaczel'lPllięto z pracy J. Rogalińskiego i Z. Rubinowskiiego
(1973). JeIst to IllaIPa !gospodaTlki potencjalnymi zasobami przyrody. Podobnego typu mapy sporządzane są 'W RFN (Die Karte des Naturraumpotentiales). Mapy (te mają za swe główne zadanie przedstawienie racjonalnych wytycznych dla pliaJn.owania 1pl'ZeSltrzennego (G. Liittig, D. Pfeufer, 1974).
O:mmviany typ map wiin:ien być m.ożliJwie szeroko stoSO!Wany, a szczeg6lnie w systemie centralnego plano.wania. Konieczne jest dlOSkonalenie
metod opracowywania mBIP potencjalnych zasQbów przyrody. W Instytucie Geologicznym pi1'IOwadzOlne są od ikilku lat prace nad taką mapą
w skail.i l : 50 00.0, Dl~ regiOlnu świętokrzyskiego. opra~any jest s~e
g6łowy atlas htologtczno-suro\VCQWy' Gór SWlętokrzyskich IU'w:łględma
jący gł6wne komponenty środOlWiska przyrodniczego. Zgodnie z pro-.
jekltem instru!kcji, wyik.OIIlaiIlym pod kierunkiem Z. Ruibittlowskiego, przewidywane jest wykonanie następujących map: litologicmo-surowcowej
z lokalizacją zł6ż, mapy wartm/ków glebowych, mapy las6w i ochrany
przyrody, mapy, kra:jdbrazowo-ikrajozna!Wczej, mapy syntetycznej. WydaiIl:ie drukiem ama'Wia!nego a.tlasu winm.o umożliwić zaadoptoIWanie tego
typu opracowań dla innych obszarów kraju .

•

••
W Oik.resie pawojennytrn nastąpił gwałtowny wzrost IZIlaczenia krajowej bazy surowoowej. W wytniku o~ryć geologiCZ!D..ych powstały liczne nowe okręgi górnicze. Okręgi gfu.nii.cze wpłyJWają zasardJniczo (K. SoIbczak, 1977) na zalgladnienda teryWria1nej organ1zacji PolSki (np. POJWOła
nie wojew6dz,ilwa tamO/brzeskiego). Rozmieszczenie złóż w wielu wypadkach decyduje o JO'kallizacji sił wytwórczych. Problemy te są szczególnie ważne na etapie lPl'Zestrzen.nego planOlWanda regionalnego. Z tych
też względów rośnie maczenie ooWLZorowań kail'!togm:ficznych surowców
mineralnych. Dotychczasowe mapy SUl'lQWoowe wydane przez Instytut
Geologiczny miały chara'ktter przede wszystkim wielkoskalowy.
Obecnie weszliśmy w etap sporządzania szczegółowych i .przeglądo
wych map surowców minera:lnych. Mapy te, a sz<2eg6lnie Przeglądowa
Mapa Surowców Mineralnych Polski, mają odegrać istotną rolę przy
sporządzaniu regionalnych planów przestrzennego za'goapodarowania kraju.
Mapa ta ma jednocześnie stan!Owić obraz przestr2le:nnego ibilansu surowców mineraJlnych. ZasoIby minerał!lle należy 1:ra1ttować jako pojęcie
zmienne w czasie w za:l.e>bności ad pozidmu naszej wiedZy. Celowe jest
więc k:oiD.struowame map uwzględniających zasOby progillostyczne, kt6re
mogą być w przySzłości wykorzystane. Po2lWOli !to na wwzgłędnienie procesu reprodukcji zasobów zgodnie z dynamiczną teorią zasobów (J. Dem...
bowski, 1978).
.
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Tego typu ujęcie przewidywane jest dla Przeglądowej Mapy Surow'c6w · Mineralnych Polski. Mapa ta st8ll1ie się punktem wyjścia dla "bilansu materiałowego" sporządzanego oikresawo w :zależności od poziomu technologicznego. 'Dwar:zenie bilansu maIteriałOlwego poZ'W'Oli na racjonalną·
gospodaTkę naszymi złożami SUliOWCÓW mineraln~h i umożUwi reałizo
wanie programu ochrony złóż. Tego rddzaju ujęcie lIllapy surowcowej nadaje jej nOIW,e treści i rolę w rozwoju gospodarki krajowej.
Jednocześnie mapy SUl'lOWCÓW mtneraJ1nych staną się podstawą dla
racjona!lnego gospodarowania p<JIWierzcłmią ziemi. Będzie to istotny wkład
w dySkutowany OIbecme projekt utworzenia "Karty praw ziemi", Wiąże
się to z postulatem utworzenia pmy ONZ Świartowego Biura Gospodarki
Przestrzenią Ziemi ii. Ochrony jej Środowiska. Dla rozwiązywania tych
problemów ni~będne jest konstruowanie i wydanie mapy potencjalnych
zasobów przyrody.
.
Zakład Geologid. Zł6t SIl'1'owc6w Skalnych
Instytutu Geologicznego
Wamzawa, ul. Ralrowiecka 4
Nadesłano dni'!! 8 września 1978 r.
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Stefan KOZWWSKI
AIMS AND TASKS OF MINERAL RAW MATERIAL MAPPING

Summary
The present state of mineral raw materoial mapping in Poland is discussed and
the principles of oconstruCiti'On of mineral raw material maps are given. The maps
are made as especially deSigned lithlOlogical-raw material maps and not the maps
with geol1:>gical baCkground which used to be the currenlt practice. On the basis
of the new prmic:iJples, the instruction for elaboration and publishing a new version
of the d~ailed geological map of PQland !in the scale 1: 50 000 has been dssued in
1977. The detailed 'lD8ip of mi!lleral raw materials in the scale 1 : 50 000 or 1: 100000
is an appendix to Ithe former map.
There are also given premises ofconstrudi1:>n of review map of mineral raw
materials in the scale 1: 200 000. ThIis map will serve as !the lb asis far presenitation
of the occurrence of prognostic reserves (polish eategories D1 and DJ of raw
ma.terial. Two versions of this ma.p are planned: A and B, f1:>r shallow-seated (at
depths smaller than 100 m) and deep-seated raw material deposits, respedtively.
Thepreparail:ion of these maps should markedly contribute to selection of trends
in further pros:pecting, r/lltlional use of deposits and their protecti1:>n.
Besides raw ,m aterial maps in sheets, Ithe Geological Institulte is alSQpublishing raW' material atlases. A synthetiIC mIneralogical atlas in the S'Cale 1: 2 000 000
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has <been !published in 1970. At present, atlases concerning a single type of raw
material or raw material depasi18 ID a given region 811."e in preparation.
Regional monographs of raw malterial deposits are also 'being published. Up
to the present, five monogTSlPhs of tthat type, C<lveIing a thlini of the coun·try,
have appeared.
The worlks admed at!; preparaJtion of map of the potential of the natural envirc:mment are ca!tTied out in the Geological Institute. Such map is deSigned as
the basis for regional planning of land use ID the country.

