
 1
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Streszczenie 
Morza i oceany kryją wiele zasobów surowców mineralnych. Rozwój techniki i technologii pozwala na eksploatację 
złóŜ zalegających na coraz większych głębokościach. W Polsce na Morzu Bałtyckim eksploatuje się ropę i gaz ziemny 
w okolicach Łeby oraz planuje się powrócić do eksploatacji kruszyw naturalnych. Kruszywa naturalne, których zasoby 
stanowią znaczącą część szelfu kontynentalnego są obecnie eksploatowane w wielu krajach świata, a takŜe w Unii Eu-
ropejskiej. W artykule opisano polskie złoŜa surowców do produkcji kruszyw zalegające na dnie morskim, a takŜe 
technikę ich eksploatacji. Zwrócono uwagę na potencjalne oddziaływanie eksploatacji na środowisko. 
 
Abstract 
Seas and Oceans cover a lot of mineral resources reserves. Development of technique and technology allows extracting 
deeper and deeper deposits. In Poland on the Baltic Sea crude oil and earth gas are extracted but also there are plans to 
reactivate aggregates production. Natural aggregates, which deposits state a huge part of continental shelf are currently 
exploited in many countries over the World and also in European Union. In the paper Polish deposits of marine aggre-
gates and technique of exploitation were described. The attention was put on environmental impact of marine mining. 
 
 
1. Wprowadzenie 
Morza i oceany stanowią niemalŜe 71% powierzchni kuli ziemskiej. Nic więc dziwnego, Ŝe duŜa część su-
rowców mineralnych zalega na lub pod ich dnem. JuŜ od wieków człowiek sięgał po surowce dostarczane 
przez morza, początkowo zbierając je z plaŜ, później nurkując z łodzi, aŜ wreszcie budując specjalistyczne 
urządzenia pływające słuŜące wyłącznie do eksploatacji surowców dna morskiego. 
Aktywność geologiczno-górniczą człowieka w obrębie mórz i oceanów moŜna podzielić na cztery grupy[3]: 
− wiercenia geologiczno-poszukiwawcze, 
− otworowa eksploatacja ropy naftowej i gazu, 
− eksploatacja kopalin stałych (odkrywkowa), 
− podziemna eksploatacja kopalin stałych. 
Wiercenia geologiczno-poszukiwawcze prowadzone są w wielu rejonach świata. Mają na celu nie tylko po-
szukiwanie złóŜ, ale równieŜ poznanie budowy geologicznej dna oceanicznego, które szczególnie w najgłęb-
szych rejonach kryje wciąŜ wiele tajemnic. Oprócz wierceń stosuje się równieŜ inne metody poszukiwaw-
czo-badawcze, takie jak geofizyka, czy badania lotnicze. 
Najszerzej rozpowszechnioną wśród wymienionych aktywności jest eksploatacja złóŜ ropy naftowej i gazu 
ziemnego prowadzona techniką otworową. Platformy wiertnicze są budowane i eksploatowane w wielu rejo-
nach świata dostarczając duŜej części ze zuŜywanych na świecie surowców energetycznych. 
Podziemna eksploatacja złóŜ dna morskiego polega na wykonywaniu tradycyjnych wyrobisk podziemnych 
udostępniających złoŜa zalegające pod dnem zbiorników wodnych. Szyby i pochylnie wykonywane są na 
lądzie lub sztucznie usypanych wyspach, prowadzone z nich przecznice i przekopy, a dalej wyrobiska eks-
ploatacyjne sięgają często wiele kilometrów pod dno morskie. Historia takiej eksploatacji jest dość długa 
(prawie 400 letnia). W ten sposób eksploatowano złoŜa węgla (Szkocja), rud metali (Bałtyk) i innych surow-
ców. 
Eksploatacja odkrywkowa, a więc prowadzona z powierzchni wody1, bez wykonywania dodatkowych insta-
lacji i wyrobisk na dnie morskim, jest jednocześnie najstarszą i najmniej rozwiniętą technologią eksploatacji 
dna morskiego. Posiada ona duŜy potencjał rozwojowy, który obecnie jest coraz szerzej dostrzegany. 
Odkrywkową eksploatację kopalin stałych z dna morskiego moŜna podzielić na eksploatację szelfu konty-
nentalnego (wód płytkich, do 200 m pod poziomem morza) oraz eksploatację wód głębokich (stoku konty-
nentalnego i głębi oceanicznej). 
Eksploatacja szelfu jest stosunkowo szeroko rozpowszechniona i moŜe być prowadzona róŜnymi metodami, 
podczas gdy eksploatacja głębokich części oceanu, a zwłaszcza głębi oceanicznej, jest wciąŜ na granicy 
moŜliwości człowieka. 

                                                 
1 taką eksploatację na duŜą skalę stosuje się na wodach śródlądowych. W Polsce około 2/3 kruszyw Ŝwirowo-
piaskowych (około 70 mln ton) wydobywa się spod lustra wody.  
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2. Surowce mórz i oceanów 
Zasoby naturalne mórz i oceanów dzielą się na zasoby odnawialne i nieodnawialne. Wśród zasobów odna-
wialnych wyróŜnia się zasoby Ŝywe (ryby, mięczaki, skorupiaki itp.) oraz inne zasoby, jak energia pływów, 
woda, źródła geotermalne itd. Zasoby nieodnawialne dzielą się na zasoby wód głębokich (głębokowodne) 
oraz zasoby wód płytkich (płytkowodne). Zasoby wód głębokich to głównie surowce polimetaliczne. Zasoby 
płytkowodne to podobnie jak w przypadku surowców lądowych surowce metaliczne, energetyczne, niemeta-
liczne (w tym chemiczne, skalne i kamienie szlachetne) oraz inne (pierwiastki z wody morskiej). 
Spośród wymienionych surowców nieodnawialnych najpowszechniej eksploatowane są surowce do produk-
cji kruszyw naturalnych (Ŝwirowych).  
 
3. ZłoŜa surowców do produkcji kruszyw naturalnych w Polskiej strefie ekonomicznej 
ZłoŜa surowców do produkcji kruszyw naturalnych, występują głownie w strefach brzegowych i przybrzeŜ-
nych, w obrębie ławic i wałów brzegowych. Są to praktycznie wyłącznie złoŜa surowców do produkcji kru-
szyw Ŝwirowych. Zajmują one około 70% powierzchni szelfu.  
W polskim sektorze Morza Bałtyckiego rozpoznano udokumentowano zasoby Ŝwirów i piasków następują-
cych złóŜ[4]: 
− Ławica Słupska (rys. 1a) 
− Południowa Ławica Środkowa (rys. 1b) 
− Zatoka Koszalińska (rys. 1c) 

a) b) c) 

 

 
Rys. 1. Udokumentowane obszary występowania złóŜ kruszy naturalnych w polskim sektorze Morza Bałtyckiego [6] 

a) Ławica Słupska, b) Południowa Ławica Środkowa, c) Zatoka Koszalińska 
 
Ławica Słupska jest częścią większej ławicy ograniczoną izobatą 20 m.p.p.m., znajduje się około 30 km na 
północny zachód od Łeby. Administracyjnie rejon podlega Urzędowi Morskiemu w Słupsku.  
ZłoŜe stanowi 8 izolowanych pól osadów piaszczysto-Ŝwirowych, zalegających na podłoŜu piaszczystym lub 
w zachodniej części – na rozmytej glinie zwałowej. Powierzchnia pól wynosi od 0,9 do 10,5 km2 (łącznie ok. 
21,45 km2), przy średniej miąŜszości warstwy złoŜowej około 0,91 m (maksymalnie > 2m). Średni punkt 
piaskowy złoŜa wynosi 64%. Zasoby bilansowe udokumentowane w kategorii C1 i C2 wynoszą 45,5 mln ton, 
w tym zasoby przemysłowe 44,2 mln ton. Na rysunku 2 przedstawiono przekrój przez złoŜe Ławica Słupska. 

 
Rys. 2. Przekrój geologiczny złoŜa kruszywa naturalnego Ławica Słupska[4] 
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Koncesję na eksploatację kruszywa na części obszaru Ławicy Słupskiej posiada Przedsiębiorstwo Robót 
Czerpalnych i Prac Podwodnych Sp. z o.o. w Gdańsku (aktualnie trwa procedura zmiany koncesji). 
 
Południowa Ławica Środkowa leŜy w obszarze ograniczonym izobatą 30 m p.p.m. Jest to najdalej połoŜo-
ny na północ obszar złoŜowy w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku, oddalony ponad 140 km od Gdańska. 
Administracyjne rejon podlega Urzędowi Morskiemu w Gdyni. 
ZłoŜe podzielone jest na 9 pól o powierzchni od 0,5 do 16,9 km2 (łącznie około 26,0 km2), przy średniej 
miąŜszości warstwy złoŜowej 0,9 m (maksymalnie > 5,0 m). Średni punkt piaskowy złoŜa wynosi 53,7%. 
Udokumentowane zasoby bilansowe w kategorii C2 wynoszą 56,5 mln ton. Na rysunku 3 przedstawiono 
przekrój przez złoŜe Południowa Ławica Środkowa. 

 
Rys. 3. Przekrój geologiczny złoŜa kruszywa naturalnego Południowa Ławica Środkowa[4] 

 
Koncesję na eksploatację kruszywa ze złoŜa Południowa Ławica Środkowa posiada firma "BALTEX - Gór-
nictwo Morskie" Sp. z o.o. (Koncesja nr 3/2006 wydana w dniu 15 listopada 2006 r.). 
 
ZłoŜe Zatoka Koszalińska połoŜone jest w obrębie zatoki o tej samej nazwie, na wysokości od Dąbek do 
Jarosławca, w strefie głębokości morza od 10 do 25 m. Administracyjnie rejon podlega Urzędowi Morskie-
mu w Słupsku. 
 ZłoŜe obejmuje 17 pól, zalegających w formie izolowanych płatów utworów piaszczysto-Ŝwirowych 
na podłoŜu piaszczystym, a w południowo-zachodniej części złoŜa na glinie zwałowej. Powierzchnia pół 
złoŜowych waha się od 0,3 do 3,6 km2 (łącznie powierzchnia złoŜa wynosi około 21 km2), przy średniej 
miąŜszości warstwy złoŜowej 1,0 m (maksymalnie 1,8 m). Średni punkt piaskowy złoŜa wynosi 60,1%. 
Udokumentowane zasoby bilansowe w kategorii C2 wynoszą 37,7 mln ton. Na rysunku 4 przedstawiono 
przekrój przez złoŜe Zatoka Koszalińska. 
Koncesję na eksploatację kruszywa na części obszaru Zatoki Koszalińskiej posiadają Szczecińskie Kopalnie 
Surowców Mineralnych SKSM S.A. 
W tabeli 1 przedstawiono syntetyczne zestawienie głównych parametrów geologiczno – górniczych wymie-
nionych złóŜ. 
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Rys. 4. Przekrój geologiczny złoŜa kruszywa naturalnego Południowa Ławica Środkowa[4] 

 
Tab. 1. Parametry geologiczno – górnicze złóŜ kruszywa naturalnego w polskim sektorze Morza Bałtyckiego[4] 

Parametr złoŜa 
Zatoka  

Koszalińska 
Ławica 
Słupska 

Południowa 
Ławica Środkowa 

Powierzchnia złoŜa bilansowego [km2] 20,7 21,45 25,64 
Zasoby bilansowe [mln ton] 37,7 45,5 56,5 
Zasoby bilansowe [mln m3] 19,5 22,0 30,9 
Średnia miąŜszość złoŜa [m] 1,0 0,91 0,92 
Ilość pól złoŜowych 17 8 9 
Powierzchnia pól złoŜowych [km2] 0,3–3,65 0,87–10,4 0,53–16,9 
Średnia miąŜszość serii złoŜowej 
w poszczególnych polach [m] 

0,45–1,38 0,64–1,07 0,49–1,60 

Rodzaj podłoŜa 
piasek,  

glina zwałowa 
piasek,  
glina, ił 

piasek 

Obecność głazów duŜo występują nie występują 
Średni punkt piaskowy [%] 60,1 64,0 53,7 
Odległość od brzegu [km] 3–4 30 90 
PrzewaŜające kierunki wiatru SW W, SW SW, W 
Średnie prędkości wiatru [m/s] 3,7–4,4 6,0–7,0 6,0–7,0 
Głębokość zalegania (rzędna stropu złoŜa) [m 
p.p.m.] 

14,4–25,2 15,2–23,2 17,2–30,0 

 
4. Technika eksploatacji złóŜ morskich surowców stałych 
Eksploatacja surowców stałych dna morskiego wiąŜe się z czterema podstawowymi zagadnieniami: odspaja-
niem, urabianiem, transportem i rozładunkiem surowców. 
Przez odspajanie rozumie się zmniejszenie spójności urabianego ośrodka skalnego, podczas gdy urabianie to 
oddzielenie porcji materiału od calizny. W niektórych przypadkach procesy te mogą zachodzić jednocześnie, 
np. przy urabianiu koparkami, gdzie łyŜka (zgarniak, czerpak, chwytak) odspaja i urabia materiał. Do odspa-
jania moŜna stosować siłę mechaniczną (skrawanie, ścinanie, zginanie), energię hydrauliczną, kruszenie skał 
(mechaniczne), drgania, a takŜe materiały wybuchowe. Podobne procesy stosowane są do urabiania (mecha-
niczne, hydrauliczne, grawitacyjne, siły odśrodkowe). W praktyce odspajanie i urabianie nie stanowi duŜego 
problemu, przynajmniej z technicznego punktu widzenia. Najtrudniejszym zadaniem jest przetransportowa-
nie urobionego materiału na powierzchnię. Transport moŜe być realizowany na dwa sposoby: mechanicznie 
oraz hydraulicznie. Do rozładunku wykorzystuje się siłę cięŜkości, odśrodkową, mechaniczną, energię kine-
tyczną, a takŜe hydrauliczną. 
Do eksploatacji złóŜ wód głębokich stosuje się metody [3]: 
− czerpakowo-linową (Continuous Line Buckets CLB), 
− hydrauliczną (Hydraulic Pumping), 
− air-liftu (Air Lift Pumping). 
Do eksploatacji surowców wód płytkich wykorzystywać moŜna: 
− koparki ssące z głowicą frezującą (Cutter Suction Dredgers CSD), 
− koparki ssące (Suction Dredgers SD), 
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− koparki ssące z koszem zgarniającym (Trailing Hopper Suction Dredgers THSD), 
− koparki czerpakowe (Bucked Dredgers BD). 
Wśród wymienionych, do eksploatacji złóŜ kruszyw z dna morskiego najlepiej przystosowane są koparki 
ssące z koszem zgarniającym. Głównym producentem tych maszyn, jak równieŜ wielu innych urządzeń do 
eksploatacji spod zwierciadła wody jest holenderska firma IHC. Koparki ssące z koszem zgarniakowym 
w zaleŜności od miejsca umieszczenia pomp dzielą się na koparki z pompami umieszczonymi w tylnej, 
przedniej i środkowej części statku. Przy umieszczeniu pomp z tyłu statku mogą one być napędzane wprost 
z silnika, co umoŜliwia na regulowanie mocą w zaleŜności od aktualnych potrzeb. Umieszczenie pomp 
w środku pozwala na podział ładowni na dwie części oddzielone przedziałem maszynowym, natomiast 
umieszczenie ich z przodu statku pozwala na zastosowanie rur ssących o większej długości, co pozwala na 
zwiększenie głębokości eksploatacji. 

 
a) 

 
 
b) 

 
 
 
c) 

 
d) 

 
Rys. 5. Koparki do eksploatacji złóŜ wód płytkich [3] 

a)- koparka wielonaczyniowa, b)- koparka ssąca z koszem zgarniającym, c)- koparka ssąca z głowicą skrawającą,  
d)- koparka ssąca 
 
Ruch roboczy maszyny moŜe odbywać się za pomocą wyciągów kotwicznych lub za pomocą głównego na-
pędu statku (ruch rejsowy). 
Wybrane parametry koparek ssących z koszem zgarniającym zestawiono w tabeli 2. Obecnie produkowane 
maszyny tego typu osiągają głębokość eksploatacji nawet ponad 110 metrów. Według danych firmy IHC 
koparki ssące z koszem zgarniającym nadają się do eksploatacji złóŜ Ŝwirów, pospółek, piasków średnich 
i bardzo drobnych, piasków mulastych, mułów oraz glin ilastych zalegających na głębokości maksymalnie 
do 100 metrów, z tym Ŝe wysoką wydajność uzyskują do głębokości 70 metrów. Oprócz wymienionych 
moŜna eksploatować scementowane piaski, gliny piaszczyste oraz gliny zwięzłe, ale z ograniczoną wydajno-
ścią. 
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Tab. 2. Zestawienie parametrów wybranych koparek ssących z koszem zgarniającym wyprodukowanych przez firmę 
IHC Holland Dredgers BV [opracowanie własne] 

Nazwa statku Właściciel 
Rok 

budowy 

Długość 
całkowita 

[m] 

Pojemność 
ładowni 

[m3] 

Ładowność 
 

[ton] 

Średnica 
rury ssącej 

[mm] 

Głębokość 
urabiania 

[m] 

Moc pomp 
 

[kW] 
Sinai Iraqi Ports, Irak 1980 65,3 600 1080 650 12 312 

Banda 
Ministry of Communica-
tion, Indonezja 

1983 71,1 1000 1400 550 14 323 

Moniflor 
Compagnie Européenne de 
Transports de l’Antlantique 

2000 79,1 2000 4170 650 30 970 

Coronaut Blankevoort Int., Holandia 1990 81,8 3000 3450 800 25 978 

Tong Tan Tianjin Dredging Company 2003 90,3 3500 5300 900 28 3720 

Charlemagne D.E.M.E., Belgia 2002 101,3 5000 10250 700 60 1700 

Abul 
Karachi Port Trust, Paki-
stan 

2007 104,4 6000 7595 700 20 2x1260 

Cristoforo 
Colombo 

Ondernemingen Jan de 
Nul, Belgia 

1994 115,5 7200 10000 2x1000 35 2x3800 

Volvox Delta Van Oord ACZ, Holandia 1984 117 8000 10390 1000 37,5 2x1835 

Wan Quin Sha 
CHEC-Guangzhou Dredg-
ing Company, Chiny 

2004 128,7 10028 14684 2x1000 39 2x3000 

J.F.J. De Nul 
Ondernemingen Jan de 
Nul, Holandia 

1992 144 11750 17150 2x900 45 2x4400 

Xin Hai Long 
CHEC Dredging Company, 
Chiny 

2002 152,8 12888 18978 2x1200 45 2x6550 

Lange Wapper D.E.M.E. Belgia 1998 129,8 13700 15800 1200 50 b.d. 

Pearl River 
Baggerwerken Decloedt en 
Zoon, Holandia 

1994 144 17000 25000 2x1200 50 2x2730 

Gerardus Merca-
tor 

Ondernemingen Jan de 
Nul, Holandia 

1997 152,9 18000 27650 1200 112 2x3000 

Volvox Terra-
nova 

Van Oord ACZ, Holandia 1998 169,7 20000 29000 1200 105 2x2500 

Rotterdam 
Anglo Dutch Dredging Co., 
Holandia 

2001 180,4 21500 37000 2x1200 60 12000 

HAM 318 HAM Dredging Ltd. 2001 169,5 23000 39095 2x1200 70 11000 

 
Pod względem zakresu urabianych skał oraz głębokości eksploatacji, koparki ssące z koszem zgarniającym 
ustępują jedynie koparkom jednonaczyniowym. 
Głębokość eksploatacji osiągana w praktyce, przekracza nawet 160 metrów (pojedyncze maszyny). 
Średnica rur ssących wynosi od 550 do 1200 mm, z tym Ŝe najczęściej stosowane są rury o średnicy 800, 
900, 1000 i 1200 mm. Niektóre statki wyposaŜone są w dwie rury ssące pracujące niezaleŜnie (rys. 6). 
 
Na uwagę zasługuje spotykana obecnie pojemność ładowni sięgająca maksymalnie 23 tys. m3. W znaczącym 
stopniu poprawia to rentowność prowadzonej eksploatacji. 
Jak juŜ wspomniano inne typy maszyn urabiających są gorzej przystosowane do eksploatacji na otwartych 
wodach morskich. Podstawową przeszkodą w ich stosowaniu jest mała odporność na falowanie powierzchni 
zbiornika wodnego, pomimo stosowania róŜnego rodzaju systemów kompensujących. Przewagą koparek 
ssących z głowicą frezującą (o wale prostopadłym lub równoległym do wału napędowego) jest moŜliwość 
urabiania skał zwięzłych, takich jak wapienie. MoŜliwa głębokość eksploatacji tych maszyn sięga 50 me-
trów. 
Osobnym problemem eksploatacji złóŜ morskich jest transport urobionego materiału na ląd. W przypadku 
koparek ssących z koszem zgarniającym po napełnieniu ładowni, koparki składają (lub odczepiają) układ 
wydobywczy i transportują materiał do portu lub innego miejsca rozładunku. Sam rozładunek odbywa się 
poprzez zastosowanie specjalnych maszyn rozładowujących, lub poprzez układ samowyładowczy koparki. 
Drugie z wymienionych rozwiązań jest obecnie najczęściej stosowane. W dnie maszyny zainstalowane są 
specjalne zawory lub klapy, których otwarcie pozwala na samorozładunek maszyny. Materiał złoŜony w 
dogodnym miejscu na dnie, musi zostać wtórnie urobiony przez maszynę podającą go juŜ bezpośrednio na 
ląd. Często koparki wyposaŜone są równieŜ w hydrauliczny system rozładunku pozwalający na bezpośrednie 
podanie materiału do rurociągu na nabrzeŜu. 
W przypadku koparek ssących i wielonaczyniowych do transportu materiału stosuje się rurociągi nawodne 
lub podwodne, barki, szalandy, lub pływające przenośniki taśmowe (główne na wodach zamkniętych). 
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Rys. 6. Koparka ssąca z koszem zgarniającym wyposaŜona w dwie rury ssące[10] 

 
5. Eksploatacja kruszyw naturalnych z dna morskiego w Unii Europejskiej 
W wielu krajach Unii Europejskiej eksploatacja zasobów złóŜ surowców do produkcji kruszyw jest stosowa-
na od dawna i ma istotny wkład w produkcję kruszyw poszczególnych krajów. Za lidera w tej działalności 
uznawana jest Wielka Brytania, gdzie wielkość produkcji kruszyw pochodzenia morskiego sięga 20-25 mln 
ton rocznie i stanowi około 10% ogółu produkowanych w tym kraju kruszyw. Tym czasem największą pro-
dukcję kruszyw ze złóŜ dna morskiego osiąga w Holandia i wynosi ona około 36 mln ton rocznie, co stanowi 
około 33% produkcji kruszyw w tym kraju. Nieco mniejsza jest produkcja kruszyw morskich w Danii, która 
sięga 12 mln ton rocznie (około 20% produkcji kruszyw naturalnych). Kruszywa z surowców dna morskiego 
produkowane są takŜe w Estonii (około 3,5-4,0 mln ton- prawie 40% produkowanych kruszyw) oraz Belgii 
(3 mln ton rocznie-4%). Łącznie szacuje się, Ŝe w krajach UE produkcja kruszyw z surowców dna morskie-
go wynosi około 100 mln ton rocznie, czyli około 4% ogółu produkcji (szacunek własny na podstawie [2,5]). 
W Holandii w duŜej mierze eksploatacje dna morskiego prowadzi się poza otwartym morzem, w osłoniętych 
lub odciętych zatokach, charakteryzujących się stosunkowo spokojną wodą (małe falowanie). W takich wa-
runkach stosowane są najczęściej koparki ssące. Koparki te połączone są bezpośrednio z pływającymi zakła-
dami przeróbczymi, tworząc kompleks, który moŜna określić jako pływająca fabryka kruszywa. Jednostki 
tego typu są samowystarczalne pod względem technologicznym i pozwalają na produkcję wysokiej jakości 
piasków i Ŝwirów. Największą ich wadą jest mała odporność na złe warunki atmosferyczne (wiatr i związane 
z nim falowanie). 
  
6. Polskie doświadczenia w eksploatacji kruszyw z dna morskiego 
Obecnie w Polsce nie eksploatuje się występujących złóŜ skał okruchowych. Niemniej jednak w przeszłości 
prowadzono eksploatację głównie Ławicy Słupskiej. W latach 1992-2002 ze złoŜa wydobyto prawie 1 mln 
ton kruszywa (rys. 7). Największe wydobycie osiągnięte zostało w roku 2000 (478 tys. ton). Od roku 2003 
nie prowadzi się eksploatacji w Ławicy Słupskiej, ani Ŝadnego z innych złóŜ kruszyw na dnie morskim w 
Polsce. 
Do eksploatacji stosowano koparkę (pogłębiarkę) ssącą z koszem zgarniającym „InŜ. Stanisław Łęgowski”. 
Pogłębiarka ta wyposaŜona jest w dwie rury ssące o średnicy 700 mm. Długość całkowita jednostki wynosi 
77,8 m. Pojemność ładowni wynosi 1600 m3, a wydajność efektywna około 400 m3/godz. (przy wydajności 
teoretycznej 1700 m3/godz.).  
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Rys. 7. Wydobycie kruszyw Ŝwirowych ze złoŜa Ławica Słupska [12] 

 

 
Rys. 8. Pogłębiarka „InŜ. Stanisław Łęgowski” [www.portalmorski.pl] 

Maksymalna głębokość urabiania wynosi 30 metrów. 
Eksploatacja prowadzona była warstwami o grubości około 0,4-0,5 m. Koparka przepływając urabiała bruz-
dę o szerokości 1,5-1,7 metra (przy pracy dwoma układami ssącymi 2x 1,5-1,7 m). 
Rozładunek pogłębiarki odbywa się poprzez zestaw klap dennych lub za pomocą wewnętrznego systemu 
rurociągów refulujących. 
Oprócz Ławicy Słupskiej eksploatowano równieŜ złoŜe Zatoka Koszalińska. Według danych Państwowego 
Instytutu Geologicznego [12] eksploatacja tego złoŜa prowadzona była tylko w roku 2001 i wyniosła 6 tys. 
ton (analizowano lata 1991-2005). 

 
 
7. Oddziaływanie eksploatacji kruszyw z dna morskiego na środowisko 
KaŜda działalność górnicza w pewnym stopniu wpływa na środowisko. W przypadku eksploatacji z dna 
morskiego, skutki są mniej widoczne niŜ dla eksploatacji lądowej. Był to główny powód, dla którego rząd 
holenderski zdecydował o rozwijaniu eksploatacji złóŜ morskich kosztem eksploatacji lądowej [5]. 
W przypadku eksploatacji dna morskiego naleŜy spodziewane oddziaływania podzielić na dwie grupy: od-
działywanie na sferę biologiczną i fizyczną środowiska naturalnego. 
Ingerencja w sferę biologiczną związana jest z naruszeniem osadów zalegających na dnie zbiornika w wyni-
ku czego generuje się dwojakie oddziaływanie. Po pierwsze jest to oddziaływanie osadu samego w sobie, po 
drugie ewentualnych zanieczyszczeń zawartych w osadzie. W kaŜdym z przypadków następuje obniŜenie 
jakości wody, co moŜe skutkować oddziaływaniem na faunę i florę. Jako efekt bezpośredni eksploatacji na-
stępuje degradacja biologiczna terenu eksploatacji. Niemniej jednak występują teŜ pewne efekty pośrednie, 
które moŜna łatwo przeoczyć. Do efektów tych wg [7] naleŜą: 



 9

− ograniczenie moŜliwości odŜywiania i oddychania fauny i flory dna zbiornika wodnego w wyniku 
duszących właściwości osadzającego się (wcześniej wzruszonego) materiału, 

− ograniczenie procesów fotosyntezy w związku ze zmniejszeniem przejrzystości wody, 
− wprowadzenie nadzwyczaj duŜej ilości odpadowego materiału organicznego i substancji odŜywczych, 

co paradoksalnie jest niekorzystne gdyŜ powoduje zwiększenie biologiczne zapotrzebowania na tlen 
(BOD Biological Oxygen Demand), co powoduje zmniejszenie zawartości tlenu w otoczeniu, 

− niezamierzone zniszczenie organizmów Ŝywych będących waŜnym ogniwem łańcucha pokarmowego, 
− zakłócenie szlaków migracji organizmów morskich. 
Skala szkodliwego oddziaływania osadów zaleŜna jest od rodzaju organizmów Ŝywych Ŝyjących w strefie 
wpływu eksploatacji oraz rodzaju (jakości i frakcji osadów), pory roku i wielu innych czynników. 
Fizyczne oddziaływanie na środowisko związane jest z zaburzeniem normalnego cyklu Ŝyciowego wybrzeŜa 
poprzez zakłócenie ruchu fal, pływów itp. 
MoŜe to powodować: 
− osunięcia się linii brzegowej związane z zapełnianiem powstałych zagłębień dna morskiego, 
− zakłóceniami naturalnego ruchu osadów prowadzące do zmniejszania się plaŜ, 
− zwiększenie siły oddziaływania fal morskich na wybrzeŜe poprzez usunięcie (zmniejszenie) ochrony, 

jaką stanowią płytkie wody przybrzeŜne, 
− zmiana sposobu załamywania się fal, co moŜe prowadzić do koncentracji ich energii w jednym miej-

scu. 
Generalnie rzecz biorąc wszystkie wymienione oddziaływania fizyczne mogą prowadzić do przyspieszonej 
erozji i zagraŜać linii brzegowej. 
W przypadku oddziaływania na środowisko biologiczne, konieczne jest dokładne przeanalizowanie kaŜdego 
przypadku osobno. Niemniej jednak badania prowadzone przez BMAPA (British Marine Aggregates Produ-
cers Association- Stowarzyszenie Brytyjskich Producentów Kruszyw Morskich) dowodzą, Ŝe wielkość po-
łowów nie zmniejsza się w związku z eksploatacją kruszyw z dna morskiego. Co więcej według tej organi-
zacji teren po eksploatacji ulega ponownemu zasiedleniu w przeciągu 2-5 lat. Według wyników badań pro-
wadzonych na wybranych polach eksploatacyjnych rejonu Morza Północnego [9], sukcesja gatunków flory 
i fauny morskiej na terenach poeksploatacyjnych następuje w czasie krótszym niŜ jeden rok. 
Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, Ŝe prawidłowo prowadzona eksploatacja dna morskiego nie 
powoduje erozji, która jest naturalnym procesem i zachodzi niezaleŜnie od podejmowanej aktywności. 
W Wielkiej Brytanii przyjęto stosować ograniczenia dotyczące minimalnej głębokości eksploatacji jak rów-
nieŜ minimalnej odległości od wybrzeŜa. Ograniczenia te wynoszą: 18 metrów minimalna głębokość eksplo-
atacji oraz 600 metrów odległość od brzegu. Tak duŜa głębokość związana jest przede wszystkim z ograni-
czeniem wpływu na naturalne przemieszczanie osadów dennych (chociaŜ wg niektórych badań głębokość, na 
której zachodzą te zjawiska wynosi nawet 22 m). Głębokości minimalnej eksploatacji ze względu na osuwa-
nie się wybrzeŜa oraz zmianę sposobu załamywania fal wynoszą odpowiednio 10 i 14 metrów [7]. Więk-
szość pól eksploatacyjnych w Wielkiej Brytanii znajduje się w odległości ponad 5 km od linii brzegowej, a 
skomplikowana morfologia dna morskiego sprawia, Ŝe praktycznie nie ma moŜliwości występowania które-
gokolwiek ze szkodliwych oddziaływań [8]. 
Z doświadczeń polskich wynika, Ŝe bezpieczna pod względem środowiskowym eksploatacja dna morskiego 
moŜe być prowadzona w zakresie od 15 do 30 metrów pod poziomem morza [11]. 
 
8. Podsumowanie 
Zasoby surowców mineralnych na dnach mórz i oceanów są juŜ w zasięgu technicznych moŜliwości eksplo-
atacji, chociaŜ przy duŜych głębokościach proces ten moŜe nie być ekonomicznie opłacalny. W przypadku 
złóŜ kruszyw naturalnych (piasków i Ŝwirów) eksploatacja jest ekonomicznie opłacalna, o czym świadczą 
liczne przykłady krajów europejskich prowadzących taką działalność górniczą. Najlepiej przystosowane do 
eksploatacji w warunkach morskich są koparki ssące wyposaŜone w kosze zgarniające. Jednostki takie mogą 
eksploatować złoŜa na głębokości ponad 100 metrów i jednorazowo zabrać ładunek nawet do 40 tys. ton. 
W Polsce mamy trzy udokumentowane złoŜa kruszyw w bałtyckiej strefie ekonomicznej. Charakteryzują je 
stosunkowo korzystne parametry jakościowe (punkt piaskowy, szczególnie w przypadku Południowej Ławi-
cy Środkowej). Jedynie w przypadku złoŜa zlokalizowanego w Zatoce Koszalińskiej zachodzi pewne nie-
bezpieczeństwo wystąpienia niekorzystnego oddziaływania eksploatacji na linię brzegową, co powinno zo-
stać uwzględnione w przypadku rozwaŜania eksploatacji tego obszaru. 
Rosnące w Polsce zapotrzebowanie na kruszywa, związane z rozwojem budownictwa wymaga podejmowa-
nia nowych wyzwań i rozwoju eksploatacji. Górnictwo morskie w przypadku Polski północnej jest bardzo 
atrakcyjną alternatywą dla eksploatacji lądowej. Według danych BMAPA eksploatacja morska jednego złoŜa 
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zastępuje 50 tradycyjnych kopalni lądowych, a średniej wielkości statek dostarcza w jednym cyklu ilości 
kruszywa odpowiadającej ładunkowi 250 duŜych samochodów. 
 
Literatura: 

[1] Depowski S i inni., Surowce mineralne mórz i oceanów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1998 
[2] FOREGS (Forum of the European Geological Survey Directors): Aggregates in Europe 1st draft; (publikacja 

elektroniczna) 
[3] Karlic S.: Zarys górnictwa morskiego; Wydawnictwo Śląsk; Katowice 1983 
[4] Masłowska M., ZłoŜa kruszywa naturalnego w Polskiej części Morza Bałtyckiego, Biuletyn Państwowego In-

stytutu Geologicznego, 416/2005, Warszawa, str. 5-43 
[5] Meulen M.J. van der; Koopmans T.P.F.; Pietersen H.S.: Construction raw materials policy and supply practic-

es in Northwestern Europe; Industrial Minerals-resources, Characteristics and Applications; Aardk. Mededel.; 
2003 

[6] www.pig.pl 
[7] Zamali B.M., Lee S.C.: Proposed management guidlines for offshore sand mining activities in South Johore, 

Malaysia; Malaysia 1991 
[8] Bellamy A.: Costal defence and marine aggregates dredging off the UK; BMAPA; 2000 
[9] Impact of marine aggregates dredging and overboard screening on benthic biological resources in the Central 

North Sea; BMAPA, 2002 
[10] www.ihcholland.com 
[11] Kramarska R.: Podmorska eksploatacja surowców okruchowych- Korzystanie z daru przyrody, czy niszczenie 

środowiska morskiego; Informator; Państwowy Instytut Geologiczny; nr 2; lipiec/sierpień 2003; str 5-6 
[12] Bilans Zasobów Surowców Mineralnych i Wód Podziemnych w Polsce; Wydawnictwo PIG; Warszawa rocz-

niki 1992-2006 


