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Karta charakterystyki obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego 
DURANÓW (0819_002) 

 

1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru 

Obszar Duranów zlokalizowany jest w województwie świętokrzyskim, w powiecie 
opatowskim, w gminie Tarłów, pomiędzy miejscowościami Duranów i Brzozowa. Jego 
powierzchnia wynosi 129 900 m2 (12,99) ha i całą zajmują lasy prywatne. W pobliżu 
zachodniej granicy obszaru przebiega droga o nawierzchni nieutwardzonej, która łączy się z 
drogą utwardzoną prowadzącą z Duranowa do Brzozowej. W odległości około 4 km na SE od 
obszaru przebiega droga krajowa nr 79. Na południe od obszaru, w odległości około 500 m, 
zlokalizowane jest złoże wapieni i margli dla przemysłu cementowego „Gliniany-Duranów”. 
Złoże jest eksploatowane na potrzeby pobliskiej cementowni „Ożarów” (ryc. 1). 

2. Budowa geologiczna 

Według Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 (Złonkiewicz, 1998) 
obszar Duranów położony jest w obrębie występowania czwartorzędowych piasków 
eolicznych w wydmach (ryc. 2). Wydmy nie przekraczają wysokości względnej 10 m. Teren 
wokół omawianego obszaru pokryty jest piaskami eolicznymi o miąższości 1-2 m oraz 
piaskami i żwirami wodnolodowcowymi zlodowaceń środkowopolskich (zlodowacenie odry) 
(Złonkiewicz, 1994). 

W ramach prac, związanych z opracowaniem Mapy geośrodowiskowej Polski (II) 
(Ślusarek i in., 2015) w rejonie tym, wskazano obszar prognostyczny piasków, który w bazie 
MGśP Warstwa normatywna Kopaliny  ma identyfikator 0819_002 (ryc. 3). 

3. Warunki geośrodowiskowe i hydrogeologiczne 

Obszar Duranów położony jest poza granicami obszarów podlegających ochronie 
prawnej ze względu na cenne walory przyrodnicze. W odległości 1 km od jego granic również 
nie ma żadnych form ochrony przyrody. Granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina 
Kamiennej przebiega w odległości około 1,5 km na północ od analizowanego obszaru. Całą 
powierzchnię obszaru zajmują lasy prywatne. W bliskim sąsiedztwie obszaru nie ma żadnych 
cieków wodnych ani rzek. Najbliżej znajduje się bezimienny ciek, który przepływa na północ 
od obszaru, w odległości około 3 km. 

Omawiany obszar znajduje się w granicach wstępnie projektowanego obszaru 
ochronnego głównego zbiornika wód podziemnych w utworach górnojurajskich – GZWP nr 
420 Wierzbica-Ostrowiec (ryc. 3). 

4. Omówienie dotychczasowych wyników badań 

W rejonie miejscowości Duranów przeprowadzono badania geologiczno-zwiadowcze 
w poszukiwaniu piasków (Sołtysik, Borzęcki, 1969). W trakcie zwiadu wykonano 9 otworów 
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o głębokości od 5 do 17 m oraz 10 sond o głębokości od 0,5 do 3 m. Otwory odwiercono 
wzdłuż osi wydm, a zasięg występowania piasków wyznaczono za pomocą sond.  

Pod nadkładem o niewielkiej grubości (0,2-0,3 m) występują piaski średnioziarniste o 
barwie żółtej i szarożółtej. Miąższość piasków w otworach zmienia się od 1,8 do 12,3 m, 
natomiast w sondach od 0,2 do 3 m. Nie we wszystkich sondach piaski zostały przewiercone. 
Poniżej przedstawiono parametry jakościowe kopaliny uzyskane na podstawie próbek 
pobranych z otworów wiertniczych (1-7, 9) (Sołtysik Borzęcki, 1969): 

• zawartość pyłów mineralnych (%): 0,38 – 1,42 

• zawartość zanieczyszczeń obcych (%): 0,0 – 0,2 
• zawartość frakcji do 2 mm (%): 76,6 – 100 
• zawartość SiO2 (%): 94,26 – 95,65 

• zawartość SO3 (%): ślady – 0,006 
Na podstawie wyników z wierceń i badań laboratoryjnych wyznaczono w rejonie 

Duranowa obszar złożowy o powierzchni 130 500 m2 (13,05 ha). Średnia miąższość piasków 
w tym obszarze wynosi 5,1 m, a zasoby wyliczono na 665 550 m3.  

Piaski z rejonu Duranowa mogą być wykorzystane: w budownictwie, do produkcji 
betonów komórkowych oraz do produkcji cegły wapienno-piaskowej. 

W załączniku do karty zestawiono profile archiwalnych otworów dokumentujących 
obszar Duranów (ryc. 1). 

W 2020 r. podczas kontroli punktów niekoncesjonowanej eksploatacji (PNE), w rejonie 
obszaru Duranów, zinwentaryzowano wyrobisko (fot. 1), które figuruje w bazie Kopaliny pod 
numerem 102606_010 (ryc. 1). W wyrobisku stokowym eksploatowane są piaski eoliczne, o 
miąższości od 1,4 do 7,5 m, występujące pod nadkładem o grubości 0,1-0,5 m. Wydobycie 
kopaliny w tym punkcie rozpoczęto przed 2004 r. (Szrek, Ślusarek, 2020). 

 

 

Fot. 1. Punkt niekoncesjonowanej eksploatacji nr 102606_010 wg stanu na wrzesień 2020 r. 

5. Charakterystyka złożowa obszaru prognostycznego 

W rejonie Duranowa wytypowano, na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu 
(Sołtysik, Borzęcki, 1969), obszar prognostyczny występowania piasków. W obszarze 
Duranów kopalinę stanowią piaski średnioziarniste pochodzenia eolicznego. Ich miąższość 
zmienia się od 1,8 do 12,3 m. Piaski występują jedynie pod nadkładem gleby o grubości 0,2-
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0,3 m. W omawianym obszarze nie nawiercono zwierciadła wód podziemnych. Według 
autorów sprawozdania istnieje możliwość poszerzenia granic obszaru w kierunku 
południowo-wschodnim.  
 
Przewidywana powierzchnia – 129 900 m2 (12,99 ha) 
Przewidywana średnia miąższość kopaliny – 5 m 
Przyjęta gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym – 1,6 t/m3 
Przewidywane zasoby – 1 039,2 tys. t 
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Załącznik do Karty obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego DURANÓW 

Profile archiwalnych otworów wiertniczych 

Otwory i sondy dokumentujące obszar Duranów (Sołtysik, Borzęcki, 1969) 

(numeracja otworów i sond zgodna z opracowaniem archiwalnym) 

Otwór 1 

rzędna: 192,59 m n.p.m.    data wykonania: 11-12.04.1969 r. 

0,0 – 0,2 gleba szara, piaszczysta 

0,2 – 10,2 piasek średnioziarnisty, żółty z przewarstwieniami szarego 

10,2 – 11,2 glina żółta 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwór 2 

rzędna: 189,82 m n.p.m.    data wykonania: 11.04.1969 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta, szara 

0,2 – 7,5 piasek średnioziarnisty, żółty 

7,5 – 8,5 glina żółta, lekko piaszczysta 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwór 3 

rzędna: 193,53 m n.p.m.    data wykonania: 15.04.1969 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta, szara 

0,2 – 10,3 piasek średnioziarnisty, żółty 

10,3 – 11,3 glina żółta, lekko piaszczysta 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwór 4 

rzędna: 192,37 m n.p.m.    data wykonania: 31.03.-01.04.1969 r. 

0,0 – 0,3 gleba piaszczysta, szara 

0,3 – 15,0 piasek średnioziarnisty, żółty 

15,0 – 17,0 glina jasnoszara, piaszczysta z okruchami wapienia 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 
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Otwór 5 

rzędna: 192,07 m n.p.m.    data wykonania: 19.04.1969 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta, szara 

0,2 – 6,0 piasek średnioziarnisty, żółty 

6,0 – 7,0 glina brązowa, lekko piaszczysta 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwór 6 

rzędna: 197,35 m n.p.m.    data wykonania: 16.04.1969 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta, szara 

0,2 – 8,5 piasek średnioziarnisty, żółty 

8,5 – 9,5 glina jasnoszara z okruchami wapienia 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwór 7 

rzędna: 187,40 m n.p.m.    data wykonania: 02.04.1969 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta, szara 

0,2 – 2,0 piasek średnioziarnisty, szarożółty 

2,0 – 5,0 glina brązowa, lekko piaszczysta 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwór 8 

rzędna: 190,73 m n.p.m.    data wykonania: 29.03.1969 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta, szara 

0,2 – 2,5 piasek średnioziarnisty, żółty 

2,5 – 5,0 glina jasnobrązowa, piaszczysta z okruchami wapienia 

wiek kopaliny: czwartorzęd 

zw. wody: otwór suchy 

 

Otwór 9 

rzędna: 193,95 m n.p.m.    data wykonania: 19.04.1969 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta, szara 

0,2 – 11,5 piasek średnioziarnisty, żółty 

11,5 – 12,5 piasek średnioziarnisty, szarożółty z głazikami 

12,5 – 14,0 piasek glaukonitowy 

wiek kopaliny: czwartorzęd/neogen 

zw. wody: otwór suchy 
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Sonda 16 

rzędna: 185,10 m n.p.m.    data wykonania: 1969 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta, szara 

0,2 – 1,0 piasek średnioziarnisty, żółty 

 

Sonda 17 

rzędna: 186,38 m n.p.m.    data wykonania: 1969 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta, szara 

0,2 – 1,0 piasek średnioziarnisty, żółty 

1,0 – 1,1 glina żółta 

 

Sonda 18 

rzędna: 185,35 m n.p.m.    data wykonania: 1969 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta, szara 

0,2 – 0,4 piasek średnioziarnisty, żółty 

0,4 – 0,5 glina brązowa 

 

Sonda 20 

rzędna: 186,19 m n.p.m.    data wykonania: 1969 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta, szara 

0,2 – 2,0 piasek średnioziarnisty, żółty 

2,0 – 2,4 glina brązowa 

 

Sonda 21 

rzędna: 183,26 m n.p.m.    data wykonania: 1969 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta, szara 

0,2 – 1,2 piasek średnioziarnisty, żółty 

 

Sonda 22 

rzędna: 186,21 m n.p.m.    data wykonania: 1969 r. 

0,0 – 3,0 piasek średnioziarnisty, szarożółty 

 

Sonda 23 

rzędna: 184,97 m n.p.m.    data wykonania: 1969 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta, szara 

0,2 – 0,5 piasek średnioziarnisty, żółty 

0,5 – 0,6 glina brązowa 
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Sonda 24 

rzędna: 186,80 m n.p.m.    data wykonania: 1969 r. 

0,0 – 0,1 gleba piaszczysta, szara 

0,1 – 3,0 piasek średnioziarnisty, szarożółty 

 

Sonda 25 

rzędna: 186,29 m n.p.m.    data wykonania: 1969 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta, szara 

0,2 – 0,5 piasek średnioziarnisty, żółty 

0,5 – 0,6 glina brązowa 

 

Sonda 26 

rzędna: 187,90 m n.p.m.    data wykonania: 1969 r. 

0,0 – 0,2 gleba piaszczysta, szara 

0,2 – 1,9 piasek średnioziarnisty, szarożółty 

1,9 – 2,0 glina brązowa 
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Objaśnienia:

obszar Duranów
0819_002

Ryc. 2. Obszar DURANÓW na tle Szczegółowej mapy geologicznej Polski 
w skali 1:50 000, arkusz 0819 Ożarów

złoże i jego numer w bazie MIDAS1880

Objaśnienia wydzieleń geologicznych:

1  - namuły torfiaste

17  - piaski pyłowate (mułkowate) lodowcowe

20  - piaski i żwiry lodowcowe

16  - piaski tarasów kemowych

4  - piaski eoliczne w wydmach

6  - mułki, piaski i gliny deluwialne

13  - piaski i żwiry wodnolodowcowe górne

24  - piaski i żwiry wodnolodowcowe dolne

5  - piaski eoliczne

8  - piaski pyłowate eoliczne

18  - gliny zwałowe

26  - piaski i żwiry rzeczno-wodnolodowcowe

złoże wybilansowane wraz z jego nazwąKozłówek

41  - opoki z czertami i krzemieniami

43  - piaski, piaskowce, i margle piaszczyste 
        z fosforytami, czertami i glaukonitem

45  - wapienie oolitowe i organodetrytyczne oraz margle
46  - wapienie oolitowe i organodetrytyczne z krzemieniami

hałdy

głazy narzutowe

szyby kopalń nieczynne

znaleziska prehistoryczne

Ż wybrane ważniejsze wyrobiska (żwirownie)

granica obszaru prognostycznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

0819_002

Kozłówek

1880

8177

18 17

17

13

18
41 41

4

6 40

KREDA GÓRNA

CZWARTORZĘD NIEROZDZIELONY

CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Bałtyckie

CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Odry

15  - piaski kemów

19  - żwiry i piaski ozów

CZWARTORZĘD - HOLOCEN

skala 1 : 50 000

KREDA DOLNA+GÓRNA

JURA GÓRNA

47  - wapienie płytowe i margliste z krzemieniami
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Objaśnienia:

piaski i żwiry (pż) 

granica złoża w kat. A+B+C+C1

grunty orne (klasy I-IVa użytków rolnych)

lasy

granice terenów zarządzanych przez GDLP

warunki korzystne podłoża budowlanego

p/Q

Ryc. 3. Obszar DURANÓW na tle planszy A Mapy geośrodowiskowej Polski (II) 
w skali 1:50 000, arkusz 0819 Ożarów

obszar Duranów
0819_002

3ujęcie wód podziemnych o wydajności ≥ 50 m /h
(k-komunalne, Cr-wiek ujmowanych utworów)

granica gminy

granica działu wodnego trzeciego rzędu

punkt niekoncesjonowanej eksploatacji 
kopaliny (p - rodzaj kopaliny; piaski)

granica obszaru chronionego krajobrazu

granica obszaru o negatywnych wynikach 
rozpoznania (w - rodzaj kopaliny, wapienie)

wyrobisko (symbol lub zarys)

kopalnia czynna

stanowisko archeologiczne

zabytek sakralny

źródło

wapienie i margle, wapienie margliste (wme)
J - jura

opoki, opoki i margle, opoki margliste (o)
Cr - kreda

zwały odpadów mineralnych: eksploatacyjne 
o powierzchni ≤ 5ha
zwały odpadów mineralnych: eksploatacyjne 
o powierzchni ≥ 5ha

granica złoża w kat. C2 

8177 BRZOZOWA numer złoża w bazie MIDAS 
oraz nazwa złoża konfliktowego

granica obszaru prognostycznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

0819_002

granica obszaru perspektywicznego

pż/Q

wme/J

o/Cr

405 420

granica głównego zbiornika wód podziemnych 
wraz z jego numerem

granica obszaru górniczego

granica terenu górniczego

warunki niekorzystne, utrudniające budownictwo

granica powiatu

skala 1 : 50 000

granica działu wodnego czwartego rzędu

piaski (p/Q - symbol kopaliny/symbol jednostki 
stratygraficznej; p - piaski, Q - czwartorzęd))
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