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Karta charakterystyki obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego 

ŁOMAZY (0605_004) 

 

1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru 

Obszar Łomazy położony jest w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, 

w centralnej części gminy, na północny wschód o miejscowości gminnej. Zagospodarowany 

jest w kierunku rolniczym. Występują tu użytki rolne na glebach klas bonitacyjnych RV, 

RIVb, RIVa. W jego granicach znajduje nie ma zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. 

Obszar zlokalizowany jest na północ od zwartej zabudowy wsi Łomazy i w odległości 

ok. 0,2 km od drogi powiatowej 1071L, która przebiega przez wieś z SW na NE, łącząc 

Łomazy i Ortel Królewski. Droga ta na południu łączy się z drogą wojewódzką nr 812, która 

od zachodu omija zwartą zabudowę wsi. W obrębie obszaru występują również drogi 

dojazdowe do zabudowań i pól, o nawierzchni gruntowej. Wzdłuż dróg poprowadzone są 

linie elektroenergetyczne.  

Na północny wchód, w odległości ok. 1,1 km od granicy obszaru (Ryc. 1, 2, 3), znajduje 

się złoże kruszywa naturalnego: „Łomazy-Kolonia” (Czaja-Jarzmik, Fyda, 1998). Dane o nim 

zestawiono w tabeli, w dalszej części opracowania.   

2. Budowa geologiczna obszaru 

Wg Szczegółowej napy geologicznej Polski obszar Łomazy obejmuje swoim zasięgiem 

rejon występowania wodnolodowcowych piasków ze żwirami (Ryc. 3), osadzonych podczas 

zlodowacenia Warty (Albrycht, 2002a; 2002b). Osady te zazwyczaj zalegają na piaskach 

glinach zwałowych lub osadach zastoiskowych, a ich miąższość waha się w granicach 5–

10 m.  

W ramach prac, związanych z opracowaniem Mapy geośrodowiskowej Polski (II) 

(Formowicz, Grędysa, 2018) w rejonie tym, w miejscu występowania znacznej pokrywy piasków 

wodnolodowcowych wskazano obszar perspektywiczny piasków, który w bazie MgśP 

Warstwa normatywna Kopaliny  ma identyfikator 0605_004 (Ryc. 3).  

3. Warunki geośrodowiskowe i hydrogeologiczne 

Obszar Łomazy zlokalizowany jest poza granicami obszarów podlegających ochronie 

prawnej ze względu na cenne walory przyrodnicze (Ryc. 3).  

W odległości ok 0,7-1,0 km na południowy wschód, z SW na NE, przepływa Zielawa – 

prawobrzeżny dopływ Krzny. Nieco bliżej, w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru od północy 

płyną drobne cieki, dopływy Zielawy. W północnej części obszaru występują rowy 

(melioracyjne). 

W sąsiedztwie nie ma dużych ujęć wód podziemnych (Ryc. 3). 
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4. Omówienie dotychczasowych wyników badań 

Pod koniec lat 70. XX w., w ramach badań geologiczno-poszukiwawczych surowców 

ilastych ceramiki budowlanej rozpoznanie przeprowadzono na północ od zabudowań wsi 

Łomazy (Cywicka, 1979). Spośród kilkudziesięciu otworów wykonanych w latach 1976-

1978, dwa (3/Ł, 4/Ł) zlokalizowane są w granicach omawianego obszaru, a trzy inne 

w niewielkiej odległości od niego (Ryc. 1). W profilach dwóch otworów (3/Ł, 4/Ł), do 

głębokości 6-7 metrów, pod nakładem o grubości 0,2 m, stwierdzono występowanie piasków 

drobno-, średnio- i gruboziarnistych, miejscami – także pospółki (załącznik). Zwierciadło 

wód podziemnych nawiercono na głębokości 2,2-3,0 metra. W otworach zlokalizowanych 

poza tym obszarem miąższość piasków jest niewielka (1-2 m). Nie wykonano badań 

laboratoryjnych piasków, umożliwiających określenie ich przydatności.  

Tuż poza granicami omawianego obszaru znalazły się również 2 punkty 

dokumentacyjne arkusza 0605 Łomazy Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 

1:50 000 (Albrycht, 2002a, b). Są to sondy mechaniczne, w których do głębokości 2 m 

nawiercono piaski drobno- i średnioziarniste oraz piaski pyłowate. Ich profile są w załączniku 

poniżej.  

W żadnej z tych sond nie osiągnięto spągu serii piaszczystej. Zatem dane z tych 

punktów nie umożliwiają określenia miąższości osadów piaszczystych, pozwalają jednak 

ocenić ich rozprzestrzenienie poziome oraz ocenę grubości nadkładu. 

Zlokalizowane na NE złoże „Łomazy-Kolonia”, znajduje się w obrębie 

wodnolodowcowych piasków i piasków ze żwirem, czyli w takich samych utworach, jak 

opisywany obszar prognostyczny. W złożu tym udokumentowano piaski drobno- 

i średnioziarniste. Kopalina spełnia wymagania jakościowe w zakresie wykorzystania 

w drogownictwie i budownictwie (Czaja-Jarzmik, Fyda, 1998). W tabeli 1 zestawiono 

informacje o parametrach geologiczno-górniczych złoża i parametrach jakościowych 

kopaliny. Ze względu na znaczne oddalenie omawianego obszaru od ww. złoża (Ryc. 1) nie 

załączano profili otworów, dokumentujących te złoża.  
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Tabela 1. Zestawienie informacji o udokumentowanym złożu piasków, w pobliżu obszaru Łomazy 

Nazwa złoża 

/ID MIDAS 

stan 

zagospoda-

rowania 

kopalina 

/ wiek 

powierz- 

chnia złoża  

(ha) 

Parametry geologiczno-górnicze złoża Parametry jakościowe kopaliny 

grubość 

nadkładu 

(m) 

 

od-do/śr. 

miąższość 

złoża 

(m) 

 

od-do/śr. 

N/Z 

 

od-do/śr. 

głębokość 

spągu złoża 

(m p.p.t.) 

 

od-do/śr. 

zawodnienie 

złoża 

punkt 

piaskowy 

(%) 

 

od-do/śr. 

zawartość 

pyłów 

mineralnych 

(%) 

 

od-do/śr. 

gęstość 

nasypowa 

w stanie 

zagęszczonym 

(t/m3) 

od-do/śr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Łomazy-

Kolonia 

/9046 

zaniechane p, pż/Q 1,147 0,0-0,4/0,2 3,5-5,9/4,4 / 0,045 3,5-6,3/4,6 częściowo 

zawodnione; 

zw. wody: 

0,6-3,5 m 

p.p.t. 

100,0-100,0/ 

100,0 

0,9-4,8/2,43 1,56-1,75/1,64 
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5. Charakterystyka złożowa obszaru prognostycznego 

Obszar Łomazy, wyznaczony w ramach Mapy geośrodowiskowej Polski (II) 

(Formowicz, Grędysa, 2018), położony jest na kilkudziesięciu działkach w obrębie Łomazy.  

Do szczegółowego rozpoznania wskazuje się cały obszar.  

Przewidywane parametry wskazanego obszaru prognostycznego oszacowano w oparciu 

o dane z opracowań archiwalnych. W załączniku poniżej zestawiono profile wykorzystanych 

do tego archiwalnych otworów wiertniczych (poszukiwawczych z 1978 r.,  sond SmgP), a na 

Rycinie 1 przedstawiono ich lokalizację. 

Powierzchnia obszaru Łomazy wynosi ok. 198 900 m2 (19,89 ha). Pod niewielkim 

nadkładem (0,2-0,3 m) występują piaski drobno-, średnio- i gruboziarnistych, miejscami – 

także pospółki. Na podstawie danych z otworów archiwalnych można założyć, że miąższość 

serii złożowej wynosić może od 3 do 7 m. Do obliczeń przyjęto, że jej średnia miąższość 

wyniesie 5 m.  

W oparciu o dane z otworów archiwalnych (Cywicka, 1979) można założyć, że poziom wód 

gruntowych będzie występował na głębokości 2-3 m. W obrębie omawianego obszaru 

prognostycznego możliwe jest zatem częściowe zawodnienie serii złożowej  

 

Przewidywana powierzchnia – 198,9 tys. m2 (19,89 ha) 

Przewidywana średnia miąższość kopaliny – 5,0 m 

Przyjęta gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym – 1,6 t/m3 

Przewidywane zasoby – 1 591,2 t 
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Załącznik do Karty obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego ŁOMAZY 

Profile archiwalnych otworów wiertniczych  

Otwory wykonane w ramach prac poszukiwawczych (Cywicka, 1979) 

(numeracja otworów zgodna z opracowaniem archiwalnym; Ł – skrót nazwy obszaru) 

Otwór 3/Ł 

rzędna – 146,26 m n.p.m.; data wykonania – 02-03.12.1976 r. 

0,0 – 0,2 gleba  

0,2 – 2,2 piasek drobnoziarnisty, żółty 

2,2 – 4,3 piasek średnioziarnisty, szary  

4,3 – 6,2 pospółka (piasek różnoziarnisty, c. szary, ze żwirem)  

6,2 – 10,0 piasek drobnoziarnisty, popielatoszary, zagliniony 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 2,2 m p.p.t. 

 

Otwór 4/Ł 

rzędna – 145,95 m n.p.m.; data wykonania – 14.12.1976 r. 

0,0 – 0,2 gleba  

0,2 – 2,8 piasek drobnoziarnisty, żółty 

2,8 – 7,1 piasek średnio- i gruboziarnisty, szarożółty  

7,1 – 7,6 mułek ciemnoszary 

7,6 – 10,0 piasek drobnoziarnisty, szary 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 3,0 m p.p.t. 

 

Otwór 5/I/Ł 

rzędna – 147,17 m n.p.m.; data wykonania – 03.08.1978 r. 

0,0 – 0,3 gleba piaszczysta, szara 

0,3 – 1,1 piasek drobnoziarnisty, żółty 

1,1 – 3,0 glina bardzo silnie zapiaszczona, popielatoszara i żółtopopielata  

3,0 – 4,0 glina pylasta, szara 

4,0 – 10,0 piasek drobnoziarnisty, popielatożółty, zagliniony 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 4,0 m p.p.t. 
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Otwór 18/III/Ł 

rzędna – 147,63 m n.p.m.; data wykonania – 25.08.1978 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta, szara 

0,2 – 0,6 piasek drobnoziarnisty, jasnożółty 

0,6 – 2,5 piasek drobnoziarnisty, żółty, zagliniony 

2,5 – 4,0 glina zwałowa z otoczakami, popielatoszara 

4,0 – 10,0 piasek gruboziarnisty, jasnożółty, zagliniony 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 1,5 m p.p.t. 

 

Otwór 31/III/Ł 

rzędna – 144,69 m n.p.m.; data wykonania – 05.09.1978 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta, szara 

0,2 – 10,0 piasek drobnoziarnisty, siwy, w części stropowej żółty, zagliniony 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 1,0 m p.p.t. 

Punkty dokumentacyjne – sondy ręczne, wykonane w ramach prac terenowych do opracowania 

Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz 0605 Łomazy  

(Albrycht, 2002a, b) 

(numeracja otworów zgodna z numeracją w bazie CBDG) 

Otwór 0605-0571 

rzędna – 147,0 m n.p.m.; data wykonania – 1994 r. 

0,0 – 0,3 gleba  

0,3 – 0,6 piaski pyłowate jasnoszare, z domieszką piasków drobnoziarnistych 

0,6 – 0,7 piaski średnioziarniste jasnoszare, z domieszką żwirów 

0,7 – 2,0 piaski średnioziarniste ciemnożółte, z domieszką glin i żwirów 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – 1,5 m p.p.t. 

 

Otwór 0605-0573 

rzędna – 146,0 m n.p.m.; data wykonania – 1994 r. 

0,0 – 0,2 gleba  

0,2 – 0,6 piaski drobnoziarniste żółte 

0,6 – 2,0 piaski pyłowate beżowe, z domieszką iłów  

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 



Objaśnienia:

archiwalny otwór wiertniczy
(nr otworu zgodny z opracowaniem archiwalnym)  

3

R
yc. 1. O

bszar Ł
O

M
A

Z
Y

 na podkładzie topografi
cznym

obszar Łomazy
0605_004

0605-0571

granica obszaru perspektywicznego i jego numer w bazie 
Kopaliny MGśP

obszar prognostyczny wskazany do dalszego rozpoznania

0605_004

złoże i jego numer w bazie MIDAS9046

punkt dokumentacyjny wykonany w ramach prac terenowych 
do opracowania SMGP (numer zgodny z bazą CBDG)



Objaśnienia:

Ryc. 2. Obszar ŁOMAZY na tle Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, 
arkusz 0605 Łomazy

złoże i jego numer w bazie MIDAS9046

Objaśnienia wydzieleń geologicznych:

Znaki konwencjonalne:

- wybrane punkty dokumentacyjne

obszar Łomazy
0605_004

- struktury peryglacjlane

 

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

0605_004

- wybrane wyrobiska: 
  Ż-żwirownie, P-piaskownie, G-glinianki

1

25

16

6/10

9046

10

16/22

0
0
1

1/6

2/6

3
3/10

4
6

6/10

8

CZWARTORZĘD - HOLOCEN
- torfy niskie
- torfy niskie na piaskach, mułkach i namułach 
  jeziorno-rzecznych
- namuły torfiaste na piaskach, mułkach i namułach 
  jeziorno-rzecznych
- namuły zagłębień bezodpływowych
- namuły zagłębień bezodpływowych na piaskach 
  i mułkach, miejscami humusowych, 
  jeziorno-rzecznych i jeziornych
- kreda jeziorna
- piaski, mułki i namuły jeziorno-rzeczne
- piaski, mułki i namuły jeziorno-rzeczne na piaskach 
  i mułkach, miejscami humusowych, 
  jeziorno- rzecznych i jeziornych
CZWARTORZĘD NIEROZDZIELONY
- piaski eoliczne

10

13
13/25

14

16
16/22

17

25
26

CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Wisły
- piaski i mułki, miejscami humusowe, jeziorno-rzeczne 
  i jeziorne
CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Warty
- piaski ze żwirami wodnolodowcowe
- piaski ze żwirami wodnolodowcowe na glinach 
  zwałowych
- piaski rzeczno-peryglacjalne
CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Odry
- piaski ze żwirami wodnolodowcowe
- piaski ze żwirami wodnolodowcowe na mułkach 
  i piaskach oraz namułach z fauną mięczaków, jeziornych
- piaski i mułki kemów
CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Wilgi
- gliny zwałowe
- iły i iły piaszczyste z przewarstwieniami glin zwałowych 
  w spływach, zastoiskowe

SKALA 1:50 000

- wybrane otwory wiertnicze



Objaśnienia:

Ryc. 3. Obszar ŁOMAZY na tle planszy A Mapy geośrodowiskowej Polski (II) w skali 1:50 000, 
arkusz 0605 Łomazy

obszar Łomazy
0605_004

piaski

grunty orne (klasy I-IVa użytków rolnych)

lasy

warunki korzystne podłoża budowlanego

p/Q symbol kopaliny/symbol jednostki 
stratygraficznej

identyfikator z bazy Midas oraz nazwa
złoża małokonfliktowego

warunki niekorzystne podłoża budowlanego

łąki na glebach pochodzenia organicznego
granica obszaru o negatywnych wynikach
rozpoznania

pomnik przyrody żywej
(n-liczba obiektów)

zabytek sakralny

punkt niekoncesjonowanej eksploatacji kopaliny

złoże o powierzchni ≤ 5 ha

granica gminy, miasta

siedziba urzędu gminy, miasta

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

0605_004

gliny

obszary predysponowane do występowania ruchów masowych

kopalnia nieczynna

symbol kopaliny:
   kreda jeziorna i gytia 
   iły i łupki ilaste ceramiki budowlanej
   gliny ceramiki budowlanej
   piaski i żwiry
   piaski

kj
i(ic)
g(gc)
pż
p

symbol jednostki stratygraficznej:
   czwartorzędQ

SKALA 1:50 000
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