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Karta charakterystyki obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego 

KŁODA MAŁA (0569_006) 

 

1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru 

Obszar Kłoda Mała zlokalizowany jest w województwie lubelskim, w powiecie 

bialskim, w południowo-zachodniej części gminy Zalesie, na południe od zwartej zabudowy 

wsi. Zagospodarowany jest w kierunku rolniczym i leśnym (w mniejszym stopniu). 

W zachodniej części występują użytki rolne i pastwiska na glebach klas bonitacyjnych: RVI, 

RV, RIVb, RIVa, PsIV oraz lasy prywatne. Natomiast w części wschodniej występuje duży 

obszar lasu, będący pod zarządem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, i niewielkie 

enklawy użytków rolnych.  

Obszar znajduje się pomiędzy dwiema drogami powiatowymi: ok. 0,1 km na wschód od 

drogi 1066L i ok. 0,4-0,5 na zachód od drogi 1051L, łączącej Piszczac z Zalesiem. Obydwie 

drogi powiatowe na północy dochodzą do drogi krajowej nr 2. W obrębie obszaru występują 

również drogi dojazdowe do pól i lasów.  

W granicach omawianego obszaru nie ma zabudowań mieszkalnych i gospodarczych.  

Na południowy zachód od omawianego obszaru znajduje się złoże piasków „Kłoda 

Duża” (Czaja-Jarzmik, 1997), natomiast na północny zachód – złoże „Horbów Kolonia” 

(Gałus, Wójcik, 2011). Odległości do obydwu złóż wynoszą ok. 1-1,1 km (Ryc. 1, 2, 3). Dane 

o nich zestawiono w tabeli, w dalszej części opracowania.  

2. Budowa geologiczna obszaru 

Wg Szczegółowej napy geologicznej Polski obszar Kłoda Mała obejmuje swoim 

zasięgiem rejon występowania wodnolodowcowych piasków i piasków ze żwirem (Ryc. 3), 

osadzonych podczas zlodowacenia Odry (Nitychoruk, Gałązka, 2006; 2007). Poniżej nich 

zalegają gliny zwałowe. Wg przekroju geologicznego A-B, poprowadzonego na wschód od 

tego obszaru, miąższości osadów piaszczystych może dochodzić do 10 metrów. 

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

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

wodnolodowcowych wskazano duży obszar perspektywiczny piasków i piasków ze żwirem, 

który w bazie MgśP Warstwa normatywna Kopaliny  ma identyfikator 0569_006 (Ryc. 3).  

3. Warunki geośrodowiskowe i hydrogeologiczne 

Obszar Kłoda Mała zlokalizowany jest poza granicami obszarów podlegających 

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

W odległości ok 1,2-1,4 km na południowy wschód przepływają drobne cieki, 

prawobrzeżne dopływy Lutyni, uchodzącej do Zielawy (dopływu Krzny), natomiast 
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ok. 1,0 km na północny wschód i zachód  biorą swój początek cieki, uchodzące bezpośrednio 

do Krzny.  

Obszar położony jest poza głównym zbiornikiem wód podziemnych GZWP 224 

Subzbiornik Podlasie, który został wyznaczony w utworach porowych paleogenu, neogenu 

i czwartorzędu (Pg-Ng-Q). Jego wschodnia granica została wyznaczona ok. 2 km od granic 

omawianego obszaru. W najbliższym sąsiedztwie nie ma dużych ujęć wód podziemnych dla 

potrzeb komunalnych (Ryc. 3). 

4. Omówienie dotychczasowych wyników badań 

W latach 80. XX w., w ramach prac geologicznych, obejmujących obszar całego 

(dawnego) województwa bialskopodlaskiego, rozpoznanie przeprowadzono m.in. w rejonie 

Woskrzenic (Falkowski (kier.) i in., 1986). W obrębie obszaru Kłoda Mała znalazła się tylko 

jedna sonda s-63 i jedno wyrobisko w-66, przypisane do rejonu X w gminie Zalesie (Ryc. 1). 

Do głębokości 1,8-2,5 m stwierdzono występowanie piasków drobno-, średnio- 

i gruboziarnistych oraz lokalnie – pospółek, czyli piasków ze żwirem (załącznik). Ani 

w sondzie, ani w wyrobisku 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. 

Nie wykonywano badań laboratoryjnych kruszywa, umożliwiających określenie ich 

przydatności.  

Złoże piasków „Horbów Kolonia” (Gałus, Wójcik, 2011) znajduje się w obrębie 

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

opisywany obszar prognostyczny. Złoże „Kłoda Duża” (Czaja-Jarzmik, 1997) również budują 

te same utwory, jednak w tym rejonie ich rozprzestrzenienie jest dosyć ograniczone, na co 

wskazuje SmgP (Ryc. 2).  

W złożach tych udokumentowano piaski średnioziarniste oraz piaski drobno- 

i różnoziarniste, miejscami ze zmienną domieszką frakcji żwirowej (tab. 1). Kopalina spełnia 

wymagania jakościowe w zakresie wykorzystania w drogownictwie i budownictwie (Czaja-

Jarzmik, 1997; Gałus, Wójcik, 2011).  

W tabeli 1 zestawiono informacje o parametrach geologiczno-górniczych złóż 

i parametrach jakościowych kopaliny.  

Ze względu na znaczne oddalenie omawianego obszaru od ww. dwóch złóż (Ryc. 1) nie 

załączano profili otworów, dokumentujących te złoża.  

Przy północno-zachodniej granicy obszaru zarejestrowano 2 punkty 

niekoncesjonowanej eksploatacji, w których pozyskiwano piasek oraz piasek ze żwirem. 

W bazie MgśP Warstwa normatywna Kopaliny punkty ten mają identyfikatory 0569_026 

i 0569_027 (Ryc. 1, 3).  
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Tabela 1. Zestawienie informacji o udokumentowanych złożach piasków, w pobliżu obszaru KŁODA MAŁA  

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 

Kłoda Duża 

/7023 

rozpoznane 

szczegółowo 

p/Q 6,35 0,3-0,7/0,46 1,8-7,6/5,68 /0,08 2,4-8,0/6,14 częściowo 

zawodnione; 

zw. wody: 

2,2-6,5 m 

p.p.t. 

94,9-100,0/ 

99,15 

1,8-8,2/4,58 1,55-1,68/1,59 

Horbów 

Kolonia 

/15378 

zaniechane p/Q 4,00 0,0-0,1/bd 4,6-5,7/5,5 /0,02 4,6-5,7/5,50 częściowo 

zawodnione; 

zw. wody: 

0,6-1,9 m 

p.p.t. 

96,4-100,0/ 

bd 

0,7-7,0/2,85 1,68-1,94/1,87 
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Charakterystyka wyrobisk, w oparciu o wizję terenową, przeprowadzoną w sierpniu 

2014 roku, została przedstawiona w tabeli 2. Ogólny widok tych wyrobisk, w okresie 

przeprowadzania wizji, przedstawiają 3 załączone fotografie (Fot. 1, 2, 3).  

 

Tabela 2. Zestawienie informacji o punktach niekoncesjonowanej eksploatacji 

zinwentaryzowanych w bazie MgśP Warstwa normatywna Kopaliny 

Charakterystyka 
Identyfikator punktu 

0569_026 0569_027 

kopalina piasek ze żwirem piasek 

wiek czwartorzęd czwartorzęd 

stan  eksploatowane eksploatowane 

rodzaj wyrobiska  wgłębne wgłębne 

nadkład (m) 
min 0,1 0,1 

max 0,2 0,2 

miąższość (m) 
min 3,0 1,0 

max 4,5 1,8 

długość max (m) 79 26 

szerokość max (m) 29 21 

warunki wodne wyrobisko zawodnione wyrobisko suche 

uwagi Podłużna piaskownia z eksploatacją 

na brzegach, w środku zawodniona;  

bardzo dobre perspektywy – 4,5 m 

kopaliny pod 10 cm warstwą gleby. 

Profil: 

0,2 m nadkład; 

0,8 m piasek drobnoziarnisty; 

1 m piasek średnioziarnisty; 

 
Fot. 1. Widok ogólny wyrobiska – punktu nielegalnej eksploatacji WN_0569_026  

(z bazy MgśP Warstwa normatywna Kopaliny. Stan na 10.08.2014 r.)   
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Fot. 2., Fot 3.  Widok ogólny wyrobiska – punktu nielegalnej eksploatacji WN_0569_027  

(z bazy MgśP Warstwa normatywna Kopaliny. Stan na 10.08.2014 r.)   
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5. Charakterystyka złożowa obszaru prognostycznego 

Obszar Kłoda Mała, wyznaczony w ramach Mapy geośrodowiskowej Polski (II) 

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

Mała i Zalesie. Jego powierzchnia wynosi 432 555 m2 (43,26 ha). 

Do szczegółowego rozpoznania wskazuje się tylko zachodnią część tego obszaru, bez 

terenów leśnych, będących pod zarządem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.  

Przewidywane parametry obszaru prognostycznego (z wyłączeniem powierzchni 

terenów leśnych) oszacowano w oparciu o dane z opracowań archiwalnych. Przewidywane 

parametry wskazanego obszaru prognostycznego (z wyłączeniem powierzchni terenów 

leśnych) oszacowano w oparciu o dane z opracowań archiwalnych. W załączniku poniżej 

zestawiono profile wykorzystanych do tego archiwalnych punktów dokumentacyjnych 

(wykonanych w 1986 r.), a na Rycinie 1 przedstawiono ich lokalizację. 

Powierzchnia przewidzianego do rozpoznania obszaru Kłoda Mała wynosi 

ok. 272 000 m2 (27,20 ha). Pod nadkładem (0,1-1,2 m) występują piaski drobno-, średnio- 

i gruboziarniste oraz lokalnie piaski z domieszka żwirów. Na podstawie danych z otworów 

archiwalnych i pobliskich złóż można założyć, że miąższość serii złożowej wynosić może od 

2 do 6 m. Do obliczeń przyjęto, że jej średnia miąższość wyniesie 4 m.  

Z danych archiwalnych wynika, że poziom wód gruntowych występuje na głębokości 2-7 m. 

W obrębie omawianego obszaru prognostycznego możliwe jest zatem częściowe zawodnienie 

serii złożowej.  

 

Przewidywana powierzchnia – 272,0 tys. m2  (27,20 ha) 

Przewidywana średnia miąższość kopaliny – 4,0 m 

Przyjęta gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym – 1,7 t/m3 

Przewidywane zasoby – 1 849,6 tys. t 
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Załącznik do Karty obszaru prognostycznego kruszywa naturalnego KŁODA MAŁA 

Profile archiwalnych otworów wiertniczych  

Otwory wykonane w ramach prac badawczych na terenie dawnego województwa 

bialskopodlaskiego (Falkowki (kier.) i in., 1986) 

(numeracja otworów zgodna z opracowaniem archiwalnym: nr otworu /  wyrobiska /odkrywki  

w gminie)/nr rejonu) 

 

Prace terenowe wykonano w 1986 r.; brak dokładnej daty ich wykonania.  

Otwory / wyrobiska / odkrywki naniesiono na mapę topograficzną w skali 1:25 000,  

obejmującą gminę Zalesie. Nie zamierzano ich, brak jest informacji o rzędnej.  

Otwór  S-63/X 

0,0 – 0,9 piasek pylasty, szary 

0,9 – 1,2 piasek pylasty, żółty 

1,2 – 1,6 piasek drobnoziarnisty, kwarcowy, biały 

1,6 – 2,5 piasek średnioziarnisty, kwarcowy, biały, przemyty 

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – otwór suchy 

 

Wyrobisko /odkrywka  W-66/X 

czynne wyrobisko piasków ze żwirem, o wymiarach: 50x100x1 m 

0,0 – 1,0 piasek gruboziarnisty z drobnym żwirkiem, żółty  

1,0 – 1,3 pospółka z przewagą frakcji żwirowej, szaro-brunatna 

1,3 – 1,8 piasek b. gruboziarnisty z drobnym żwirkiem, j .żółty, przemyty  

wiek utworów – czwartorzęd 

zw. wody – w pobliskiej studni 7,0 m p.p.t. 

 



Objaśnienia:
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yc. 1. O
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Ł
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A
 na podkładzie topografi

cznym

obszar Kłoda Mała
0569_006

złoże i jego numer w bazie MIDAS

punkt niekoncesjonowanej eksploatacji 
i jego nr w bazie Kopaliny MGśP

8177

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

0569_026

obszar prognostyczny wskazany do dalszego rozpoznania

archiwalny otwór wiertniczy lub wyrobisko
(nr otworu lub wyrobiska, zgodny 
z opracowaniem archiwalnym/skrót nazwy obszaru)  

S-63/X0569_006

15378

0569_006
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SKALA 1:50 000

obszar Kłoda Mała
0569_006

Ryc. 2. Obszar KŁODA MAŁA na tle Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, 
arkusz 0569 Rokitno

Objaśnienia wydzieleń geologicznych:

0
1
2
3

3/16
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9
  

CZWARTORZĘD - HOLOCEN
- torfy niskie
- piaski, mułki i namuły torfiaste, jeziorne i rzeczne
- namuły oraz piaski den dolinnych i zagłębień 
  bezodpływowych
- namuły oraz piaski den dolinnych i zagłębień 
  bezodpływowych na gytiach, iłach i mułkach jeziornych 
  oraz zastoiskowych
- piaski i mułki rzeczne tarasów zalewowych 
  0,5-1,0 m n.p. rzeki
- mułki i piaski (mady) tarasów zalewowych
  0,5-1,0 m n.p  rzeki.
CZWARTORZĘD NIEROZDZIELONY
- piaski, mułki i gliny deluwialne
CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Wisły
- piaski i mułki rzeczne tarasów nadzalewowych 
  4,0-10,0 m n.p. rzeki

CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Warty
- piaski i żwiry wodnolodowcowe
CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Odry
- piaski i mułki kemów
- piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe 
- piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe na 
  glinach zwałowych
- piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowe na 
  gytiach, iłach i mułkach jeziornych oraz zastoiskowych
- gliny zwałowe
CZWARTORZĘD - PLEJSTOCEN - zlodowacenie Sanu 2
- iły i mułki zastoiskowe
- piaski i żwiry wodnolodowcowe
- gliny zwałowe z wkładkami piaszczysto-żwirowymi

10

12
14

14/15

14/16

15

18
19
20

Znaki konwencjonalne:

- znaleziska flory kopalnej

- wybrane punkty dokumentacyjne

- wybrane otwory wiertnicze

- wybrane wyrobiska: 
  Ż - żwirownie, G - glinianki

Objaśnienia:

złoże i jego numer wg bazy MIDAS7023

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

0569_006

9

7023

15378

19446

18304 18304
18304 18304

8164
5542

18303

18303

Woskrzenice Małe II

złoże wybilansowane i jego nazwa 
wg bazy MIDAS

Woskrzenice Małe II

- znaleziska fauny kopalnej

- głazy narzutowe

1414

14

14



pomnik przyrody żywej (n-liczba obiektów)

symbol kopaliny:
   gliny ceramiki budowlanej
   piaski i żwiry
   piaski

g(gc)
pż
p.

symbol jednostki stratygraficznej:  czwartorzędQ

2
2
4

Ryc. 3. Obszar KŁODA MAŁA na tle planszy A Mapy geośrodowiskowej Polski (II) w skali 1:50 000, 
arkusz 0569 Rokitno

obszar Kłoda Mała
0569_006

0569_006

Objaśnienia:

piaski

grunty orne (klasy I-IVa użytków rolnych)

lasy

granice terenów zarządzanych przez GDLP

warunki korzystne podłoża budowlanego

S

p/Q symbol kopaliny/symbol jednostki 
stratygraficznej

granica gminy, miasta

punkt niekoncesjonowanej eksploatacji 
(p-symbol kopaliny) 

granica głównego zbiornika wód podziemnych 
wraz z jego numerem

wyrobisko

kopalnia nieczynna

zabytek sakralny

identyfikator z bazy MIDAS oraz nazwa 
złoża małokonfliktowego

warunki niekorzystne, utrudniające budownictwo

obszar Natura 2000 - specjalny obszar ochrony siedlisk
(PLH060066 - Dolina Krzny, PLH060004 - Dobryń)

szlaki turystyczne o znaczeniu ponad lokalnym 
(Międzynarodowy Szlak Rowerowy R-2)

głaz narzutowy o średnicy >1,5 m 
niezaklasyfikowany jako pomnik przyrody

użytek ekologiczny o powierzchni ≤ 5ha

granica obszaru perspektywicznego 
i jego numer w bazie Kopaliny MGśP

łąki na glebach pochodzenia organicznego

granica złoża o zasobach udokumentowanych 
w kategoriach A+B+C  i C1

złoże o powierzchni ≤ 5 ha

obszar i teren górniczy złoża o powierzchni ≤ 5 ha

identyfikator z bazy MIDAS oraz nazwa 
złoża konfliktowego

granica rezerwatu przyrody lub obszaru ochrony
 ścisłej (os) w obrębie parku narodowego 
(L-leśny)

użytek ekologiczny 

SKALA 1:50 000
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