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Od wielu lat najciekawsze 
pytania dotyczące górnic-
twa poza Ziemią zadają 
dzieci, które przychodzą 

na wykłady i warsztaty organizowane 
w ramach festiwalu nauki na Wydziale 
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 
Politechniki Wrocławskiej. Pytania są 
bardzo proste, a odpowiedzi zwykle 
sprawiają trudności. Podjęliśmy kilka 
różnych prób zorganizowania zajęć dla 
dzieci, w czasie których przynajmniej 
staramy się odpowiedzieć na te pytania. 
Pokazać im, czym może, czym będzie 
się zajmować górnictwo pozaziemskie, 
kiedy się pojawi. Próbujemy przekazać 
to, co już wiemy na temat różnych su-
rowców naturalnych i ich potencjalnych 
złóż na pozaziemskich ciałach Układu 
Słonecznego. Staramy się wytłuma-
czyć, co można i co według nas, pra-
cowników naukowych i dydaktycznych 
zajmujących się górnictwem, geologią 
i geoinżynierią, należy zrobić, żeby 
górnictwo było skuteczne. Oznacza to, 
że powinno dawać zyski i zaopatrywać 
społeczność ludzką w odpowiednią 
ilość materiałów niezbędnych do 
tworzenia praktycznie wszystkich 
dóbr codziennego użytku. Staramy się 
wytłumaczyć, dlaczego w ogóle warto 
takim tematem się zajmować. Czy 
są nam potrzebne surowce mineralne 
znajdujące się na innych planetach, 
planetoidach oraz księżycach lub kome-
tach, słowem innych niż Ziemia ciałach 
Układu Słonecznego? Zastanawiamy 
się wspólnie, czy chcemy, możemy, 
potrafimy je eksploatować, wydobywać 
w kosmosie i czy powinniśmy to robić. 

Chciałbym zwrócić uwagę na 
rzeczy najbardziej podstawowe doty-
czące pozaziemskiego górnictwa, te, 
o które pytają najmłodsi. Czy w ogóle 
zajmowanie się czymś takim ma sens. 
Czym będzie zajmowało się górnictwo 
pozaziemskie, kiedy stanie się faktem. 
Jak można zdefiniować pojęcie na-
turalnych surowców pozaziemskich, 
czyli mówiąc prościej, czym są te 
surowce, czy są potrzebne i do czego 
oraz komu są one potrzebne.
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Odkąd pojawił się nasz gatunek 
Homo sapiens sapiens1 i stanął na 
dwóch nogach zaczął tworzyć swoją 
własną kulturę, cywilizację. Nie-
odłączną cechą kultury człowieka 
jest wytwarzanie różnego rodzaju 
dóbr materialnych. Tworzenie dóbr 
materialnych, wszystkiego, co jest 
związane z naszą kulturą opiera się 
na wykorzystaniu materii. Materię 
tę w czysto fizycznym rozumieniu 
przetwarzamy w różny i różnorodny 
sposób dostosowany do naszych 
potrzeb. Materię tę możemy nazwać 
surowcami niezbędnymi do tworze-
nia naszej kultury, w tym także do 
wyrażania naszych uczuć, myśli i pra-
gnień (sztuka). Surowce te (materię) 
możemy czerpać jedynie z dwóch 
źródeł. Źródłami tymi, zapewniają-
cymi trwanie i ewoluowanie naszego 
gatunku są: rolnictwo wraz z hodowlą 
zwierząt i innych organizmów żywych 
(bakterie, sinice, glony) i górnictwo. 
Te dwie dziedziny naszej aktywności 
— rolnictwo i górnictwo — stanowią 
podstawę cywilizacyjnej ewolucji, 
umożliwiają tworzenie wszystkiego, 
czego potrzebujemy do życia i zapew-
nienia naszego „duchowego rozwoju”. 

1 Z punktu widzenia rozwoju naszej 
cywilizacji, przede wszystkim material-
nej, wygodnie jest użyć żartobliwego 
tłumaczenia nazwy naszego gatunku 
i podgatunku — Człowiek sapiący sapią-
cy, czyli podwójnie zmęczony; wyjaśnia 
to najbardziej charakterystyczną wśród 
królestwa zwierząt (Animalia) cechę 
naszego gatunku, jaką jest „rozum”, 
albo lenistwo; tylko rozwój inteligencji 
pozwala być leniwym, albo tylko leniwi 
mogą wymyślić coś (narzędzia, maszyny, 
sztuczną inteligencję, etc.), co ułatwi im 
funkcjonowanie w środowisku, czy wręcz 
podporządkowywanie i przekształcanie 
zastanego środowiska w sposób zopty-
malizowany do własnych potrzeb przy 
jednoczesnym zużyciu możliwie naj-
mniejszej ilości własnej energii (pracy); 
takie niezbyt poważne spojrzenie na wła-
sny gatunek pozwala na całkiem zgrabne 
wyjaśnienie „wynalezienia” i rozwoju 
górnictwa oraz rolnictwa.

Żyjemy, rozwijamy się, two-
rzymy naszą kulturę na Zie-
mi. Dzięki osiągnięciom 
naszej cywilizacji (sztuczne 

satelity, łączność, komputery, techno-
logia cyfrowa, etc.) widzimy, wiemy, 
rozumiemy, że jak każda planeta Zie-
mia jest skończona w trójwymiarowej 
przestrzeni. Oznacza to, że dostępna 
materia, czyli zasoby niezbędnych 
nam surowców naturalnych są ogra-
niczone. Surowców zgromadzonych 
na Ziemi więcej nie będzie i nawet 
uwzględniając to, że nieznaczna masa 
pyłu kosmicznego i meteorytów spada 
każdej doby na naszą planetę, to nie 
jest to na tyle istotna wielkość, aby 
cokolwiek zmienić w skali globalnej 
gospodarki naszej cywilizacji. Mamy 
tyle zasobów, ile zostało zgromadzo-
ne około 4,5 mld lat temu, w czasie 
formowania się naszej planety, przy-
najmniej jeśli chodzi o masę i ob-
jętość. Materia ta jednak podlegała 
przemianom, ewoluowała i wciąż się 
zmienia dzięki różnorodnym proce-
som geologicznym (geochemicznym, 
geofizycznym i biologicznym). Dlate-
go obecnie mamy zupełnie inne formy 
i inne przestrzenne występowanie 
pierwiastków chemicznych na Ziemi, 
niż miało to miejsce 4,5 miliarda lat 
temu. Dzięki temu, że Ziemia jest ak-
tywna geologicznie i biologicznie, jest 
niemal żywym organizmem, zgodnie 
z hipotezą Gai sformułowaną przez 
Jamesa Lovelocka w 1987 roku, wciąż 
tworzone są nowe i przekształcane 
już istniejące nagromadzenia pier-
wiastków i substancji chemicznych, 
które wykorzystywane są przez nasz 
gatunek jako niezbędne mu surowce 
naturalne. Pod względem zasobów 
obecnie praktycznie żaden2 z wyko-
rzystywanych surowców naturalnych, 
czy to w formie pierwiastków, czy też 
innych substancji chemicznych nie 
jest wyczerpany w skali globalnej, 

2 Całkowitemu wyczerpaniu uległy np. 
złoża saletry chilijskiej (właściwa nazwa: 
nitronatryt NaNO3) oraz saletry potasowej 
(właściwa nazwa: nitrokalit KNO3).
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planetarnej. Zupełnie inaczej wygląda 
kwestia dostępności tych zasobów. 
Uwzględniając to, że współczesne 
kopalnie odkrywkowe sięgają kilkuset 
metrów poniżej powierzchni terenu, 
kopalnie podziemne udostępniają zło-
ża do głębokości sięgającej znacznie 
poniżej jednego kilometra pod po-
wierzchnią, a eksploatacja otworowa 
umożliwia wydobywanie surowców 
z głębokości kilku kilometrów, to 
w porównaniu do grubości skorupy 
Ziemi wynoszącej od kilku do około 
100 km, zasięg głębokościowy eks-
ploatacji górniczej jest bardzo mały. 
Ze względu właśnie na dostępność 
uwarunkowaną współczesnymi tech-
nologiami i technicznym zaawanso-
waniem metod i sposobów wydobycia 
kopalin wiele surowców naturalnych 
jest na wyczerpaniu. Zacznie nam ich 
brakować, ponieważ nie będziemy 
w stanie eksploatować nowych ich 
złóż ze względu na ich zaleganie 
zbyt głęboko pod powierzchnią lub 
też w obszarach trudno dostępnych 
z powierzchni Ziemi. Dopóty więc, 
dopóki potrafimy wymyślać nowe 
technologie, nowe sposoby eksplo-
atacji, możemy sięgać po nowe złoża. 
Niemniej jednak ich zasoby w krótszej 
lub dłuższej perspektywie czasowej 
i tak zostaną wyczerpane bez względu 
na nowe technologie i techniki eks-
ploatacji i przeróbki, które umożliwią 
odzyskiwanie użytecznych substancji 
z coraz bardziej ubogich ich nagroma-
dzeń — ubogich złóż. 

Nie ulega więc wątpliwości, że 
niebawem staniemy przed problemem 
braku różnych surowców, spowodo-
wanego wyczerpaniem dostępnych 
ich złóż. Surowców energetycznych, 
które są podstawą gospodarki, gdyż 
bez nich nie jesteśmy w stanie prze-
tworzyć żadnych innych surowców, 
wystarczy na kilkadziesiąt do kilkuset 
lat. Można pomyśleć, że to nie nasz 
problem, niech się martwią nasze wnu-
ki. I sądząc po pytaniach, jakie zadają 
nasze dzieci, one się tym już martwią, 
zastanawiają się, co zrobić, jak się 
skończy ropa i gaz. Można śmiać 
się z siedmiolatka, który zadaje takie 
pytania, ale ten siedmiolatek za 50 lat 
stanie przed takim właśnie problemem. 
To nasze dzieci i wnuki staną przed 
koniecznością rozwiązania problemu 
dostępu do nowych i znanych już złóż 
wykorzystywanych dzisiaj i potrzeb-
nych w przyszłości surowców energe-

tycznych, chemicznych, metalicznych, 
budowlanych, skalnych i innych. 

Zasoby surowców na Ziemi 
są ograniczone i tego nie 
zmienimy. Chcemy i musi-
my z surowców korzystać. 

Jesteśmy więc zmuszeni do działań 
wielokierunkowych. I nie jest to nic 
nowego i specyficznego, czy też wła-
ściwego tylko dla naszego gatunku. 
Organizmy żyjące na Ziemi wielokrot-
nie stawały przed koniecznością doko-
nania wyboru: dostosuj się lub zgiń. 
Jeśli chcemy przetrwać jako gatunek 
musimy się dostosować do zmieniają-
cych się warunków, a w odniesieniu do 
naszej górniczej aktywności musimy 
dostosować się do zmieniających się 
warunków dostępności złóż surow-
ców. Możemy zrobić to, co w historii 
życia na Ziemi organizmy żywe robiły 
już wielokrotnie. Rozszerzały zasięg 
swojego występowania, dostosowując 
się do nieco różniących się warunków 
oraz zabierając swoje środowisko 
ze sobą w celu kolonizacji zupełnie 
nowych „światów”. O ile pierwszy 
sposób wydaje się stosunkowo prosty 
i wymagający niewielkiego poświęce-
nia i rozwiązania relatywnie niewiel-
kich problemów, o tyle drugi sposób 
wymaga o wiele więcej poświęcenia 
i determinacji, a nawet ofiar. Tak postą-
piły pierwsze rośliny naczyniowe, któ-
re zamknęły „ocean” wewnątrz swoich 
ciał i skolonizowały lądy zabierając 
swój „kosmos” ze sobą, a ich śladem 
poszły także bezkręgowce (owady 
i pajęczaki). Miliony lat później roz-
winęły się także kręgowce lądowe, 
których preadaptacje, czyli zdolności 
sprzyjające kolonizacji nowego świata 
— lądów zostały rozwinięte poprzez 
wykształcenie organów umożliwiają-
cych poruszanie się po lądzie i oddy-
chanie powietrzem atmosferycznym, 
tlenem nierozpuszczonym w wodzie. 

Podążając śladem i wykorzystując 
sprawdzone w naturze już rozwiązania 
poprzedzających nas w historii Ziemi 
gatunków możemy, a przede wszyst-
kim już musimy sięgnąć tam, gdzie 
do tej pory nie sięgamy, jeśli Homo 
sapiens sapiens ma przetrwać. W przy-
padku naszego gatunku ewolucyjnym 
rozszerzeniem naszego zasięgu jest 
i będzie rozwój technologii i technik 
pozwalających nam eksploatować 
surowce ze złóż dzisiaj położonych 
w miejscach niedostępnych. Naj-

częściej miejsca te znajdują się zbyt 
głęboko pod powierzchnią lub też na 
kontynentach lub ich częściach pokry-
tych obecnie lądolodem lub wieczną 
zmarzliną (Antarktyda, Arktyka, Sy-
beria). Rozwój ten będzie obejmował 
opracowanie nowych maszyn i techno-
logii pozwalających na automatyczną 
eksploatację w oparciu o znaczną 
autonomię robotów prowadzących 
drążenie chodników, rozpoznanie geo-
logiczne oraz urabianie i transport, jak 
również wstępną przeróbkę kopaliny. 
Brak człowieka w tym procesie obniży 
koszty eksploatacji związane z ko-
niecznością zapewnienia warunków 
niezbędnych do życia i pracy górników 
na dużej głębokości, tj. wentylacji, 
klimatyzacji oraz relatywnie dużych 
przekrojów wyrobisk i odpowiedniego 
systemu transportu ludzi i ich niezbęd-
nej aprowizacji. 

Natomiast rewolucji, a więc de-
terminacji i poświęcenia będzie wy-
magało przeniesienie górnictwa do 
zupełnie nowych dla nas i w związku 
z tym wciąż obcych „światów”. Są 
dwa takie środowiska, które kryją 
surowce, a które dopiero zaczynamy 
eksplorować i poznawać, a więc sta-
wiamy tam pierwsze kroki. Zebrane 
doświadczenie, wzbogacając naszą 
wiedzę pozwoli w przyszłości pro-
wadzić eksploatację zgromadzonych 
tam surowców naturalnych w oparciu 
o nowe rozwiązania techniczne i nowe 
technologie. Zapewne już niedługo 
będziemy zmuszeni rozpocząć eks-
ploatację surowców naturalnych na-
gromadzonych na dnie oceanicznym, 
a także na innych ciałach Układu 
Słonecznego. 

Z górniczego punktu wi-
dzenia dotychczas zgarnę-
liśmy (często dosłownie) 
niewielką część surowców, 

która jest zgromadzona na naszej 
planecie i może być przez nasz ga-
tunek wykorzystana. Niestety każda 
dotychczasowa i również każda na-
stępna inwestycja związana z górniczą 
eksploatacją surowców pociąga ze 
sobą także niekorzystne skutki dla 
środowiska naturalnego. Środowisko 
to ulega zmianom i przekształceniom 
w wyniku działalności górniczej, ale 
coraz bardziej pomysłowa i wspoma-
gana nowoczesnymi technologiami 
likwidacja działalności górniczej 
może także korzystnie oddziaływać na 
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środowisko. Często granica pomiędzy 
negatywnym a pozytywnym oddzia-
ływaniem górniczej działalności leży 
tylko w naszym jej postrzeganiu. 
Dobrze zrekultywowane hałdy nad 
zalanym wyrobiskiem odkrywkowym 
mogą stać się interesującym terenem 
rekreacyjnym w monotonnym krajo-
brazie śródkontynatalnej niziny lub 
płaskowyżu. Podobne przykłady moż-
na mnożyć, ale potrzeba pokoleń, aby 
zmienić nasze przekonania. Niemniej 
jednak, niezależnie od przekonań się-
ganie po surowce naturalne jest zawsze 
uwarunkowane dwoma czynnikami. 
Są nimi opłacalność i… opłacalność. 
Rachunek kosztów i zysków w działal-
ności górniczej człowieka, podobnie, 
jak i w każdej innej dziedzinie jest nie 
tylko podstawą podejmowania jakich-
kolwiek działań, ale też ich przyczyną. 
Wydobywamy bowiem, eksploatuje-
my tylko surowce z takich złóż, które 
można sprzedać z zyskiem. To znaczy 
zysk ze sprzedaży surowca (kopaliny) 
nie tylko zrównoważy, ale i przekroczy 
koszty eksploatacji, w tym koszty 
związane ze zminimalizowaniem 
niekorzystnego oddziaływania na 
środowisko. Niestety prawdopodobnie 
nigdy nie uda się eksploatować surow-
ców bez przekształcania środowiska, 
w którym uległy one nagromadzeniu, 
ale też nie da się żyć i rozwijać naszej 
kultury, cywilizacji bez dostarczania, 
zaopatrywania nas w wydobywane ze 
środowiska surowce. Trzeba zatem 
umiejętnie wyważyć rachunek zysków 
i strat związanych z górniczą działal-
nością i to z uwzględnieniem skutków, 
jakie dotkną przyszłych pokoleń. Nie 
jest i nigdy nie była to sprawa prosta, 
ale z tymi problemami górnictwo 
musiało radzić sobie od początku 
rozwoju cywilizacji człowieka i z tymi 
problemami pozostanie zapewne już 
na zawsze. 

Nieco żartobliwie oceniając ota-
czającą nas rzeczywistość można 
zaryzykować twierdzenie, że dwa 
motory napędowe naszej cywilizacji to 
ciekawość i lenistwo3. Te dwie cechy 
właściwe naszemu gatunkowi powo-
dują, że wysyłamy, na razie bezzało-
gowe, sztuczne satelity, sondy, pojazdy 
i inne urządzenia do innych, obecnie 
praktycznie już wszystkich planet 
Układu Słonecznego, jak również do 
ich księżyców z naszym naturalnym 
satelitą włącznie, planet karłowatych, 
3 Obie te cechy są nierozerwalnie związane z inteligencją.

planetoid, a nawet komet, sięgając 
także granic fizycznych systemu 
planetarnego Słońca. Przyzwyczaili-
śmy się już do dalekich kosmicznych 
misji bezzałogowych, chociaż są one 
specyfiką dopiero obecnego, XXI 
stulecia. Obecnie planujemy już ko-
lejne załogowe misje na Marsa, do 
planetoid i być może także ponownie 
na Księżyc. Jednak jeszcze niedawno 
o ciałach Układu Słonecznego wie-
dzieliśmy tyle, ile te ciała chciały nam 
same o sobie powiedzieć. Do badań 
pozaziemskich ciał Układu Słonecz-
nego dostępne były tylko metody 
astronomiczne, można było je obser-
wować, jak również mieliśmy dostęp 
do fragmentów budujących je skał, 
które docierają na powierzchnię Ziemi 
w postaci meteorytów. Podstawowe 
oddziaływania pomiędzy ciałami 
obdarzonymi masą powodują, że od 
wieków mamy do dyspozycji na Zie-
mi materiał skalny z innych światów. 
Dopiero jednak w ciągu ostatnich kilku 
lat zaczynamy uczyć się kojarzyć, 
wiązać znajdowane fragmenty skał 
z ich ciałami macierzystymi w Ukła-
dzie Słonecznym. Proces ten zapewne 
będzie trwał jeszcze długo zanim uda 
się ustalić genezę wszystkich znanych 
nam meteorytów, jednak już obecnie 
dysponujemy pierwszym materiałem 
porównawczym przywiezionym bez-
pośrednio z planetoidy 25143 Itokawa 
(fig. 1). A zatem od niedawna, bo od 
początku XXI wieku, mamy lawinowo 
rosnącą ilość informacji o budowie 
geologicznej oraz o składzie mine-
ralnym i chemicznym pozaziemskich 
ciał Układu Słonecznego. Te infor-
macje można wykorzystać w celach 
poznawczych, by zaspokoić naszą 
ciekawość, można również wykorzy-

stać je w celach bardziej praktycznych. 
Rozpoznanie budowy geologicznej 
oraz składu mineralnego i chemicz-
nego jest podstawowym zbiorem 
informacji niezbędnych do planowa-
nia i rozpoczęcia określania zasobów 
złóż kopalin (surowców naturalnych) 
na pozaziemskich ciałach systemu 
planetarnego Słońca. Na tym etapie 
obecnie się znajdujemy. Na podstawie 
dostępnych danych jesteśmy już w sta-
nie wstępnie szacować zasoby różnych 
kopalin, a także ich wartość rynkową, 
a więc wyceniać planetoidy. 

Mniej więcej od przełomu 
wieków XX i XXI po-
jawiło się wiele inicja-
tyw, projektów i przed-

sięwzięć gospodarczych w państwach, 
w których górnictwo jest mocno 
rozwinięte, jak Kanada czy Australia, 
oraz państwach takich jak USA, Chiny 
i Indie, gdzie o górnictwie pozaziem-
skim myśli się poważnie. Powstają 
konsorcja i firmy zainteresowane 
nie tylko „podbojem kosmosu”, ale 
przede wszystkim eksploatacją jego 
dóbr — wielorakich surowców na-
turalnych. 

Nie ma prawa międzynarodowego, 
które powie, jak postępować z eks-
ploatacją surowców naturalnych na 
Księżycu, na Marsie, czy planetoidach. 
Prawo stanowić będzie ten, kto będzie 
tam pierwszy. On będzie decydował 
i sprzedawał. On będzie ograniczał 
lub nie dostęp tym, którzy przybędą 
tam później. Im wcześniej będziemy 
wiedzieć, jak eksploatować, tym więk-
szy będzie nasz potencjał, jeśli chodzi 
o przyszłe zyski. Kto pierwszy odważy 
się zainwestować, ten prawdopodob-
nie uzyska największe profity. 

Fig. 1. Planetoida 25143 Itokawa. Na powierzchni widoczny jest regolit — materiał skalny 
o składzie chondrytów zwyczajnych grupy LL. 
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W którą stronę pójdzie górnictwo, 
jest zdefiniowane tym, co możemy 
technologicznie osiągnąć. Najgłębsze 
kopalnie są na granicy opłacalności, bo 
im głębiej schodzimy z eksploatacją 
kopalin, tym większe nakłady muszą 
być przeznaczane na wentylację, na 
klimatyzację, transport ludzi, maszyn 
i urobku. Robotyzacja oraz zdalna 
eksploatacja w pełni autonomicznymi 
maszynami podejmującymi decyzje 
o eksploatacji na miejscu w kopalni 
i tylko zdalnie, z powierzchni nadzoro-
wane przez człowieka może pozwolić 
sięgnąć głębiej. Czekają surowce znaj-
dujące się pod lodowcami i wieczną 
zmarzliną, a także zgromadzone na 
dnie oceanów. Alternatywą dla eks-
ploatacji dna oceanów jest kosmos. Na 
dnach oceanów i w kosmosie czekają 
górników problemy podobne do roz-
wiązania: kwestie ciśnienia, dużego, 
albo zerowego, kwestie dostępności do 
tlenu, do wody, grawitacji. Różnicą po-
zostaje niewątpliwie odległość do złóż. 
Kwestią wyboru pozostaje natomiast, 
czy wolimy niszczyć, przekształcać 
obecne środowisko den oceanicznych, 
czy wolimy dostać się do surowców 
poza naszą planetą. Jeśli okaże się, 
że koszty eksploatowania surowców 
w kosmosie i na dnie oceanów ziem-
skich są zbliżone, to będziemy mieli 
wybór. 

Ważną kwestią pozostaje 
również odpowiedź na 
pytanie gdzie zacząć: 
na Księżycu, na Marsie, 

na planetoidach, a może na księżycach 
Jowisza lub Saturna. Sednem proble-
mu jednak pozostaje odpowiedź nie 

na pytanie gdzie, ale w jakim celu. 
W zależności od tego czemu ma służyć 
eksploatacja surowców pozaziemskich 
w Układzie Słonecznym będziemy 
mogli już na podstawie dzisiejszej 
wiedzy wybrać odpowiednie złoża, 
czyli odpowiednie ciała, na których 
podjęta zostanie eksploatacja. W naj-
bliższej przyszłości realne wydają się 
trzy generalne scenariusze. Pierw-
szym jest zaopatrywanie ziemskiej 
społeczności w surowce pochodzące 
z innych ciał Układu Słonecznego. 
Drugim jest zaopatrywanie w surowce 
stałych baz i osiedli ludzkich na Księ-
życu albo orbicie okołoziemskiej lub 
okołoksiężycowej. Trzeci scenariusz 
powinien przewidywać zaopatrywanie 
baz i osiedli ludzkich na Marsie lub 
jednej z planet karłowatych w pasie 
planetoid. Aby zaproponować rozsądne 

rozwiązania optymalne 
dla każdego scenariu-
sza należy pamiętać, że 
o sposobie zaopatrywa-
nia w surowce każdej 
społeczności decydują 
koszty. W kosztach tych 
zawsze znaczący udział 
mają koszty transpor-
tu. Są one decydujące 
w przypadku odległości 
mierzonych jednostkami 
astronomicznymi oraz 
siłami oddziaływań gra-
witacyjnych. Aby te pro-
blemy rozwiązać trzeba 
nie tylko uwzględnić 
koszty koniecznej do 

zużycia energii (paliwa), 

ale także problem masy niezbędnego 
paliwa. Rozwiązanie problemu kosz-
tów transportu surowców jest nam 
znane od wieków. Księżyc, Mars, 
Ganimedes, Tytan, Enceladus, Io, 
Europa czy Ceres, Westa, Eros, Itoka-
wa, Hygiea, Ida, Gefion, czy Minerva 
są dla nas tak odległe, jak Ameryka 
była odległa od Europy dla Kolum-
ba. Kolumb zabrał ze sobą w podróż 
tylko to, co niezbędne dla przeżycia, 
tj. niewiele surowców i materiałów 
oraz narzędzia i korzystał z zasobów, 
które zastał w miejscu docelowym 
wyprawy. Musimy zrobić dokładnie to 
samo. Zabrać tylko niezbędne zapasy 
materiałów oraz narzędzia i techno-
logie umożliwiające pozyskiwanie 
odpowiednich surowców, a całą resztę 
musimy nauczyć się czerpać i przera-
biać na miejscu docelowym. Nie ma 
możliwości wysyłania z Ziemi węgla, 
czy nawet bardziej wydajnego źródła 
energii — uranu, metali do produkcji 
stopów, czy surowców do produkcji 
tworzyw. Musimy surowców szukać 
na miejscu, czerpać z zasobów surow-
cowych, które są tam, dokąd chcemy 
się udać (fig. 2). A zatem w pierwszym 
i drugim przypadku możliwe jest po-
zyskiwanie surowców w najbliższym 
sąsiedztwie Ziemi. Najlepszymi obiek-
tami do tego celu są planetoidy bliskie 
Ziemi (NEO’s — Near Earth Objects). 
Możliwe jest eksploatowanie i przerób-
ka surowców na miejscu, tj. na dotych-
czasowej orbicie i następnie transport 
wstępnie przetworzonego surowca 
na orbity wokół Ziemi lub Księżyca. 
Tylko wyjątkowo opłacałoby się część 

Fig. 2. Futurystyczna wizja odkrywkowej eksploatacji regolitu na 
Księżycu, jako surowca do produkcji paliwa opartego na He-3. 

Fig. 3. Futurystyczna wizja transportu planetoidy do miejsca jej eksploatacji w pobliżu Ziemi. 
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najbardziej wartościowych (najbardziej 
rzadko spotykanych na Ziemi i Księży-
cu) produktów eksploatacji dostarczać 
na powierzchnię Ziemi lub Księżyca. 
Możliwa jest także zmiana orbity takiej 
planetoidy i wprowadzenie jej na orbitę 
wokółziemską lub wokółksiężycową 
(fig. 3). Eksploatacja wówczas mogła-
by odbywać się już w pobliżu Ziemi 
lub Księżyca. W przypadku osiedli 
na Księżycu i Marsie należy głównie 
wykorzystywać zasoby surowcowe 
obecne na tych ciałach. Tylko w przy-
padku braku potrzebnych surowców 
można wykorzystywać planetoidy. Ich 
eksploatacja mogłaby być prowadzona 
zarówno w pasie planetoid, jak i po 
przetransportowaniu planetoidy na 
orbitę wokółmarsjańską. Ze względu 
na odległość i brak planów kolonizacji 
jakichkolwiek ciał w zewnętrznej czę-
ści Układu Słonecznego eksploatacja 
surowców poza orbitą Marsa będzie 
prawdopodobnie prowadzona dopiero 
w dalekiej przyszłości. Należy jednak 
pamiętać, że transportowanie planetoid 
na stabilne orbity wokół Ziemi, Księży-
ca, czy Marsa, z których można surow-

ce transportować na 
ich powierzchnię 
jest bardzo ryzy-
kowne także z eko-
nomicznego punk-
tu widzenia. Jeśli 
dostarczymy taką 
planetoidę, której 
obecnie szacowana 
wartość sięga 10 
do potęgi 18 do-
larów, to efekt jej 
eksploatacji może 
być taki, jakbyśmy 
nagle wrzucili tyle 
pieniędzy (w towa-
rze) do handlu mię-
dzynarodowego. Ceny surowców od 
razu spadną. Czy jest sens przyciągnąć 
tak wielkie złoże, które da się stosun-
kowo łatwo eksploatować, żeby dać 
na rynek od razu dużą ilość surowców, 
głównie metalicznych i chemicznych. 
Ceny na giełdach surowcowych na-
tychmiast spadną i eksploatacja ich 
przestanie być opłacalna. Może to 
spowodować poważne zawirowania 
na rynku pracy i w całej gospodarce 

rozpatrywanej w skali globalnej. Dla-
tego bardziej prawdopodobne jest, że 
najpierw górnictwo będzie zaopatrywać 
tych kolonistów, którzy będą zamiesz-
kiwać osiedla założone na Marsie, 
Księżycu, a następnie także na bardziej 
oddalonych obiektach, np. księżycach 
Jowisza i Saturna. Niewątpliwie jednak 
podstawą górnictwa pozaziemskiego 
będzie eksploatacja złóż zlokalizowa-
nych na kolonizowanym obiekcie. 

Fig. 4. Planetoida 433 Eros; widoczne ślady działania kosmicznej 
erozji kraterów na powierzchni i ruchu materiału regolitowego 

Fig. 5. Wielonaczyniowa koparka kołowa SRs 2000 urabiająca złoże kopaliny metodą odkrywkową; tego typu sposób eksploatacji nadaje się po 
odpowiedniej modernizacji do zastosowania w eksploatacji regolitu na plenetoidach (na fotografii regolit na planetoidzie 25143 Itokawa) oraz 
zbliżenia skały budującej złoże regolitowe: makrofotografia chondrytu zwyczajnego L5 Baszkówka oraz zbliżenie porowatej tekstury tej skały 
widziane przy niewielkim powiększeniu w mikroskopie optycznym. Kompilacja według Łuszczek K. 2012. Chemical composition of L chondrites 
group and potential natural resources of their parent bodies. Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, 3, Drzymała J., Ciężkowski 
W. [red.], Wrocław, 161-173.
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Czy nasza wiedza jest wy-
starczająca do tego, aby 
zaopatrzyć wyprawę ma-
jącą zakładać osiedla lub 

bazy poza Ziemią. Inaczej mówiąc, 
czy jesteśmy w stanie wyposażyć ko-
smonautów i kosmicznych górników 
w technologie i narzędzia niezbędne 
do eksploatacji złóż lokalnych surow-
ców na pozaziemskich ciałach Układu 
Słonecznego. Odpowiedź na to pytanie 
nie może być w pełni twierdząca, 
ale zgromadzona wiedza z zakresu 
geologii planetarnej, kosmochemii, 
składu mineralnego i chemicznego po-
zaziemskich ciał Układu Słonecznego 
i właściwości fizycznych budujących 
je skał pozwalają na stwierdzenie, że 
opracowanie sposobów eksploata-
cji, niezbędnych urządzeń, maszyn, 
systemów i technologii jest możliwe 
w czasie potrzebnym na przygotowa-

nie takiej misji pod względem roz-
wiązań zapewniających odpowiedni 
transport z Ziemi i lądowanie na ciele 
docelowym. Można spodziewać się, 
że górnictwo poza Ziemią będzie 
wyglądało tak, jak początki górnictwa 
na Ziemi, czyli będzie to zbieranie su-
rowców z powierzchni. Roboty raczej, 
niż ludzie, które będą pracować poza 
naszą planetą eksploatując surowce, 
będą zaopatrzone w łopaty, szufle 
i grabie. To najprostsza i najtańsza 
metoda eksploatacji. Surowiec jest już 
rozdrobniony, nie trzeba go kruszyć, 
łatwiej jest się „dobrać” do tego, co jest 
zawarte w regolicie. Wszelkie reakcje 
chemiczne umożliwiające uwalnianie 
potrzebnych pierwiastków zachodzą 
szybciej i z większą wydajnością 
wówczas, gdy materiał (ruda) jest 
rozdrobniony, gdyż zapewnia to więk-
szą powierzchnię kontaktu reagentów 

chemicznych ze sobą (ziaren rudy 
z odczynnikiem służącym np. uwalnia-
niu metali ze związków chemicznych 
— minerałów rudnych). Bezcenne są 
w tym kontekście zarówno informacje 
o regolicie zebrane przez misje do 
planetoid 433 Eros (fig. 4) oraz 25143 
Itokawa, jak również badania poro-
watych meteorytów reprezentujących 
zapewne przypowierzchniowe strefy 
ich ciał macierzystych, wśród których 
wymienić należy chondryty L5 Basz-
kówkę (fig. 5) i L5 Mount Tazerzait. 

Rozwój poszczególnych obiektów 
zależy od ich aktywności geologicznej. 
Ziemia ma bogate i różnorodne złoża 
położone płytko pod powierzchnią, 
w obrębie skorupy tylko dlatego, że 
cały czas jest geologicznie aktywna, 
nieustannie się rozwija, zmienia, 
ewoluuje, ciągle pierwiastki są w obie-
gu geochemicznym i w pewnych 

Fig. 6. Ewolucja budowy materii wchodzącej w skład obiektów tworzących Układ Słoneczny. Wyjściowy skład chemiczny materii dysku pro-
toplanetarnego jest praktycznie taki sam jak skład materii Słońca. Utworzone z dysku najbardziej pierwotne ciała są niezdyferencjonowane 
(niezróżnicowane) i tworzą ciała macierzyste chondrytów węglistych (najbardziej pierwotne należą do grupy CI). Charakteryzują się rozproszoną 
równomiernie materią organiczną o niekiedy dość skomplikowanej i różnorodnej strukturze. Ewolucja przebiega następnie w kierunku tworzenia 
się ciał macierzystych chondrytów zwyczajnych, które zawierają już tylko najprostsze związki węgla oraz rejestrują działanie procesów przeobra-
żeniowych, zarówno niskotemperaturowych z obecnością wody, jak i wysokotemperaturowych procesów metamorficznych. Następnie materia 
łącząca się w coraz większe obiekty rozgrzewa się do temperatur prowadzących do topienia materii, co umożliwia jej dyferencjację w wielokrotnie 
powtarzających się procesach frakcyjnego topienia i krystalizacji frakcyjnej (topią się kolejno coraz trudniej topliwe minerały, które upłynniają 
się w coraz wyższej temperaturze; proces krystalizacji zachodzi w odwrotnej kolejności, a różnice w wartości temperatury ogrzania skały powodują 
różnicowanie się topionego lub krystalizującego składu mineralnego ogrzewanej lub chłodzonej skały). W efekcie powstają protoplanety i planety 
z wyraźnie wykształconym metalicznym jądrem i krzemianowym płaszczem. W obrębie planet dalszy proces różnicowania się materii prowadzi do 
utworzenia się skorupy (o umownym składzie mineralnym i chemicznym granitu). Dzięki temu, że pierwiastki chemiczne wykazują powinowactwo 
do różnych struktur i innych pierwiastków chemicznych (chętnie łączą się z wybranymi pierwiastkami i tworzą określone struktury minerałów), 
toteż mogą się gromadzić w obrębie skorupy, w atmosferze, lub migrują w kierunku płaszcza i jądra. Dzięki temu, że pewne środowiska w sposób 
uprzywilejowany umożliwiają gromadzenie się wybranych pierwiastków (i minerałów), mogą utworzyć się ich duże nagromadzenia. Nazywamy 
je złożami, a pierwiastki lub minerały, albo całe skały traktujemy jako kopaliny, czyli surowce naturalne, które można eksploatować i sprzedawać 
z zyskiem. Kompilacja według Łuszczek K. 2012. Chemical composition of L chondrites group and potential natural resources of their parent 
bodies. Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, 3, Drzymała J., Ciężkowski W. [red.], Wrocław, 161-173. 
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eksploatować złoża na takich cia-
łach, na których woda jest dostępna. 
Można zaryzykować twierdzenie, 
że na pozaziemskich ciałach Układu 
Słonecznego najważniejszą kopaliną, 
najważniejszym surowcem będzie 
woda, także z tego względu, że bez 
dostępu do niej nasz gatunek nie jest 
w stanie przetrwać. 

Dotychczasowe badania mete-
orytów oraz wyniki badań prowadzo-
nych dzięki bezzałogowym misjom 
kosmicznym, a także analizy pierw-
szych prób regolitu przywiezionych 
z planetoidy 25143 Itokawa na Ziemię, 
pozwalają na zgromadzenie wiedzy, 
dzięki której jesteśmy pewni, że na 
planetoidach występują olbrzymie, 
niemal niewyczerpywalne (w odnie-
sieniu do naszego obecnego globalne-
go zapotrzebowania na różne surowce) 
pokłady kopalin. Tworzą one m.in. 
dostępne już na powierzchni złoża 
regolitowe. Dzięki temu, że badamy 
nie tylko skład mineralny i chemiczny 
meteorytów, ale także analizujemy ich 
strukturę — budowę wewnętrzną mo-
żemy przewidzieć jak są zbudowane 
złoża kopalin na ciałach macierzystych 
meteorytów. Dzięki prowadzonym 
badaniom wiemy, że już na samej po-
wierzchni planetoid, Księżyca i Marsa 
występuje regolit — rozdrobniony 
materiał skalny utworzony na skutek 
procesów zderzeń i kosmicznego 
wietrzenia. Mamy więc wiedzę i argu-
menty za tym, aby rozwijać najpierw 
technologie i techniki umożliwiające 
eksploatację kopalin bezpośrednio 
z powierzchni. Powinniśmy przyjąć, 
że najpierw będziemy eksploatować 
drobny, luźny materiał, który będzie 

Fig. 8. Porównanie zawartości wybranych metali w skorupie ziemskiej i w złożach tych metali 
w skorupie ziemskiej (po stronie prawej; według Craig J.R., Vaughan D.J., Skinner B.J. 2003. 
Zasoby Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa) oraz porównanie zawartości tych 
samych metali w złożach skorupy ziemskiej i w skałach macierzystych chondrytów zwyczajnych 
(po lewej stronie). Wyraźnie widoczna jest większa zawartość żelaza (Fe) i niklu (Ni) w skale 
chondrytowej, niż w ziemskich złożach tych metali. Oznacza to, że skały macierzyste, a więc 
praktycznie całe planetoidy macierzyste chondrytów zwyczajnych (zwłaszcza grupy H) możemy 
traktować jako ogromne, niemal niewyczerpane, złoża Fe i Ni. Dodatkowo występujące tam 
metale, takie jak miedź (Cu), złoto (Au), a w dalszej kolejności także chrom (Cr), glin (Al) i inne 
metale możemy traktować jako kopaliny towarzyszące, które podnoszą dodatkowo wartość złoża. 
Zatem ostatecznie całe planetoidy macierzyste chondrytów możemy traktować jako polimeta-
liczne złoża, które mogą w przyszłości być przedmiotem eksploatacji górniczej uzasadnionej 
ekonomicznie. Kompilacja według Łuszczek K. 2012. Chemical composition of L chondrites 
group and potential natural resources of their parent bodies. Interdyscyplinarne zagadnienia 
w górnictwie i geologii, 3, Drzymała J., Ciężkowski W. [red.], Wrocław, 161-173. 

warunkach ulegają koncentracji, 
a w innych rozproszeniu. Dlatego 
możemy mówić o złożach, czyli uży-
tecznych z ekonomicznego punktu 
widzenia nagromadzeniach pożąda-
nych przez nasz gatunek surowców. 
Ciała, które zakończyły swój rozwój 
bardzo wcześnie w historii ewolucji 
Układu Słonecznego (fig. 6) mogą 
być w specyficzny sposób traktowane 
jako złoża. Nie przeszły one prawie 
żadnych procesów wzbogacania. Im 
większy jest stopień zaawansowania 
w rozwoju danego ciała w Układzie 
Słonecznym, tym bardziej możemy 
się spodziewać, że jakieś złoża na 
nim powstaną. Utworzą się wówczas 
złoża surowców, które miały czas 
ulec koncentracji. Jednak obserwując 
skład mineralny i strukturę skał ma-
cierzystych chondrytów zwyczajnych, 
reprezentujących ciała macierzyste 
niezdyferencjonowane, a więc znaj-
dujące się we wczesnym stadium 
rozwoju materii w Układzie Słonecz-
nym, można zauważyć, że w ciałach 
takich koncentracja niektórych metali 
występujących w formie stopu FeNi 
oraz w postaci siarczków (rzadko także 
tlenków) jest duża (fig. 7). Dzięki temu 

nawet w przypadku 
ciał macierzystych 
chondrytów zwy-
czajnych możemy 
mówić o złożowych 
koncentracjach me-
tali, które mogą być 
przedmiotem eks-
ploatacji górniczej 
(fig. 8). 

Musimy pamię-
tać również, że gór-
nictwo i przeróbka 
rud, jest tą dziedziną 
gospodarki, która zu-
żywa najwięcej wody. 
Nie możemy przerobić 
praktycznie niczego, 
jeśli nie mamy nie-
ograniczonego dostę-
pu do wody. Woda jest potrzebna 
do rozpuszczania, do sortowania 
i koncentrowania, transportowania, 
chłodzenia, jest wykorzystywana także 
w wielu innych procesach technolo-
gicznych związanych z wydobyciem, 
a przede wszystkim z przeróbką ko-
palin. Poza Ziemią muszą pojawić się 
nowe technologie eksploatacji, które 
obywają się bez wody, albo będziemy 

Fig. 7. Przestrzenny, równomierny rozkład rud metali: Fe, Ni i Cr 
(kopaliny) w skale macierzystej chondrytów zwyczajnych; losowa 
powierzchnia płytki cienkiej chondrytu zwyczajnego H5 Werdama; 
minerały rudne (Me: kamacyt i taenit FeNi; Tro: troilit FeS; Chro: 
chromit FeCr2O4) na tle skały płonnej zbudowanej z krzemianów 
(na fotografii oliwiny i pirokseny barwy szarej oraz ciemnoszare 
skalenie). 
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stosunkowo łatwo pozyskać z po-
wierzchni. 

Obecnie wydaje się najbardziej 
pożądane kontynuowanie rozpoczę-
tych już badań szczegółowych składu 
mineralnego i chemicznego skał ma-
cierzystych meteorytów, zwłaszcza 
chondrytów pod kątem złożowym, 
jak również zintensyfikowanie badań 
właściwości fizycznych skał reprezen-
towanych przez meteoryty. Wiedza ta 
pozwoli planować sposoby i techniki 
oraz technologie eksploatacji i prze-
róbki tych skał złożowych, jak również 
może stać się podstawą do szacowania 
energochłonności procesów związa-


Fig. 9. Woda w stanie ciekłym; w każdym stanie skupienia prawdopodobnie najważniejsza 
pozaziemska kopalina w Układzie Słonecznym.

Dr hab. Tadeusz A. Przylibski jest pracow-
nikiem naukowym Wydziału Geoinżynierii, 
Górnictwa i Geologii na Politechnice Wro-
cławskiej. Zajmuje się badaniami izotopów 
radioaktywnych w środowisku naturalnym. 
Jego wielką pasją są pozaziemskie surow-
ce Układu Słonecznego. Obecnie pełni 
funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa 
Meteorytowego.

nych z eksploatacją i przeróbką kopalin 
na pozaziemskich ciałach Układu 
Słonecznego. 

Pozostaje na zakończenie jeszcze 
do rozstrzygnięcia kwestia, kiedy 
możemy się spodziewać, że wreszcie 
sięgniemy po pozaziemskie surowce 
Układu Słonecznego. Udzielenie od-
powiedzi na tak postawiony problem 
jest jednocześnie bardzo proste, ale też 
i obarczone znaczną niepewnością. Jeśli 
jako Homo sapiens sapiens będziemy 
chcieli kolonizować jakiekolwiek 
obiekty poza Ziemią w Układzie Sło-
necznym, będziemy musieli zacząć 
korzystać z zasobów, które tam są 

zgromadzone. Jeśli chcemy mieć na 
stałe mieszkańców, kolonistów na 
Marsie, Księżycu, planetach karłowa-
tych (np. Ceres w pasie planetoid), to 
żeby to było rozsądne, ci ludzie muszą 
korzystać z miejscowych zasobów 
surowcowych. Aby z nich korzystać, 
muszą je eksploatować, czyli musi 
istnieć i rozwijać się pozaziemskie 
górnictwo. Powstanie ono zapewne 
jednocześnie z pierwszą stałą bazą, 
kolonią na Księżycu, Marsie lub innym 
małym ciele w wewnętrznej części 
Układu Słonecznego. Musimy być na 
to przygotowani jak najszybciej. 


