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Źródła energii (surowce energetyczne) dzielimy na dwie grupy: 
1. Źródła nieodnawialne: 

• Węgiel kamienny 
• Węgiel brunatny 
• Ropę naftową 
• Gaz ziemny 
• Piaski i łupki bitumiczne 
• Torf 
• Pierwiastki promieniotwórcze, czyli uran i tor 
• Asfalt i wosk ziemny 

2. Źródła odnawialne : 
• Energię wód płynących („biały węgiel”) 
• Energię fal, pływów i prądów morskich 
• Energię wiatru 
• Energię geotermiczną, czyli wnętrza ziemi 
• Energię słoneczną  
• Energię biomasy, czyli organizmów żywych 

 
 
 Struktura wykorzystania pierwotnych źródeł energii w poszczególnych krajach zależy od struktury ich 
zasobów naturalnych (po prostu – czy mają dany surowiec, czy nie) oraz od ich poziomu rozwoju. 
KSR oraz średnio rozwinięte wykorzystują surowce, które posiadają. Do takich państw należą Chiny, 
Indie, RPA, Polska, Czechy (bazują na węglu); Egipt, Indonezja, Meksyk, Nigeria (bazują na ropie 
naftowej i gazie ziemnym).W KWR dominuje wykorzystanie ropy naftowrj, gazu ziemnego ale również 
wykorzystuje się pierwiastki radioaktywne i alternatywne źródła energii. 
Zasoby surowców energetycznych – dla zilustrowania problemu. Spójrzcie jak są rozmieszczone zasoby 
na świecie. Za zasoby uznaje się surowce mineralne udokumentowane na podstawie badań 
geologicznych. 
 

 
kraje Węgiel k. 

[mld ton] 
Węgiel b. 
[mld ton] 

Ropa naft. 
[mld ton] 

Gaz ziem. 
[tys km3] 

En.wodna 
[tys PJ] 

Uran         
[tys ton] 

Świat 1631,0 736,0 122,8 106,5 105,0 2356,0 
Australia 45,3 50,6 0,3 1,3 0,9 526,0 
Arabia 
Saud., Irak, 
Iran, 
Kuwejt, 
ZEA 

3,8 - 75,4 25,7 X - 

Algieria, 
Libia 

0,0 - 4,5 1,0 0,0 26,0 

Ekwador, 
Kolumbia, 
Meksyk, 
Wenezuela 

18,7 X 15,9 5,7 10,4 7,7 

Kraje 
byłego 
ZSRR 

130,0 157,0 8,0 41,1 14,2 X 

USA 226,0 205,0 4,4 5,6 X 387,0 
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Chiny 651,0 120,0 2,5 0,9 21,3 - 
Indie 129,0 2,1 0,7 0,5 2,2 45,5 
Na podst. W Skrzypczak „Repetytorium...“ 
„-„ nie posiada 
x – brak danych lub są one nierealne wg autora 
 
Rozmieszczenie złóż głównych surowców energetycznych i kilka słów o... (sorry Winetou) 
1.Węgiel kamienny 

• Chiny w zagłębiach: Fushun, Kailuan, Datong, Huainan, Szansi, Szensi 
• USA – Zagłębie Apallaskie, Wewnętrzne Wschodnie 
• Ukraina – Zagłębie Donieckie 
• Kazachstan – Karagandzkie i Ekibastuskie 
• Rosja – Kuźnieckie, Peczorskie 
• Indie – Zagłębie Damodar 
• RPA – rejon Jaohannesburga 
• Australia – wschodnie wybrzeże, Zagłębie Newcastle 
• Polska – Zagłębie Górnośląskie, Lubelskie (jedna kopalnia – Bogdanka). Ze względu na 

restrukturyzację kopalnie zagłębia Dolnośląskiego (okolice Wałbrzycha) zostały zamknięte lub 
są w stanie likwidacji 
Prawie wszystkie złoża węgla kamiennego na świecie powstały w erze paleozoicznej  (okres – 

karbon). Powstały one z bujnej roślinności (skrzypy, widłaki i paprocie drzewiaste) w warunkach 
klimatu gorącego i wilgotnego w zatokach morskich lub jeziorach, które były stopniowo 
zasypywane przez materiał skalny pochodzący z wypiętrzających się i erodowanych gór. 

W ostatnich latach spada wydobycie w starych zagłębiach, znajdujących się przede wszystkim w 
Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Polsce. Wzrost wydobycia notuje się w Chinach, Indiach, 
RPA oraz w Australii i USA (na eksport gł. do Japonii i na rynki europejskie). 

2. Węgiel brunatny 
 Jest to surowiec młodszy od węgla kamiennego. Największe złoża powstały w erze kenozoicznej ( w 
trzeciorzędzie). Jest on mniej kaloryczny od węgla kamiennego i bardzo zawodniony dlatego nie opłaca 
się go transportować na duże odległości i elektrownie bazujące na tym surowcu zawsze lokalizuje się w 
miejscu jego wydobycia. 
 Występowanie największych złóż : 

• Saksonia i Łużyce we wschodniej części Niemiec 
• Chiny 
• Zagłębie Podmoskiewskie w Rosji 
• Zagłębia: Mosteckie i Sokołowskie w Czechach 
• Obszar między Kolonią a Akwizgranem w zachodniej części Niemiec 
• Polska : występuje w okolicach Bełchatowa. Konia (Konin, Turek), Turoszowa, Trzcianki, 

Mosiny ( w tzw. Rowie Poznańskim), w dolinie Nysy Łużyckiej. Wydobywany jest w trzech 
zagłębiach: Bełchatowskim, Konińskim i Turoszowskim. Z jego wydobyciem wiąże się silna 
degradacja środowiska naturalnego. W Polsce wydobywany jest metodą odkrywkową, która 
silnie przekształca krajobraz  (wyrobiska i hałdy). W obszarach wydobycia powstają leje 
depresyjne (obniża się poziom wód gruntowych). 

Ten surowiec energetyczny ma duże znaczenie jedynie w krajach nie posiadających znacznych złóż 
innych nośników energii. Jest po prostu podstawowym surowcem, z którego otrzymuje się energię 
elektryczną np. w Grecji, Bułgarii czy na Węgrzech. 

3. Ropa naftowa. 
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  Należy do najlepszych surowców energetycznych przede wszystkim ze względu na wysoką 
kaloryczność (ponad 11 000 kcal z kilograma). Poza tym można ją wykorzystywać w przemyśle 
chemicznym, paliw a nie tylko w energetyce. 
Zasoby koncentrują się w kilku regionach świata ale aż 61% znajduje się w rejonie Zatoki Perskiej. 
Rozmieszczenie największych złóż na Ziemi: 

• Arabia Saudyjska – prowincja Al.-Hasa 
• Iran – Chuzestan 
• Kuwejt – Mina al Ahmadi 
• Irak – rejon miasta Kirkuk 
• ZEA – szejkanat Abu Zabi 
• Oraz pod dnem Zatoki Perskiej 
• rejon Morza Kaspijskiego: Baku w Azerbejdżanie, Groznyj w Rosji, Guriew i Krasnowodsk na 

wschodnim wybrzeżu 
• basen Wołżańsko- Uralski (między Wołgą a Uralem) 
• Nizina Zachodniosyberyjska 
• Sachalin 
• Kotlina Fergańska (jak można się było domyślić ostatnich kilka złóż znajduje się na obszarach 

byłego ZSRR) 
• USA – stany znajdujące się nad Zatoką Meksykańską (Teksas, Luizjana, Nowy Meksyk, 

Oklahoma, i podmorskie w szelfie tej zatoki); rejon Santa Barbara w Kalifornii; stan Wyoming w 
Górach Skalistych oraz na Alasce w Prudhoe Bay (to jest nad Morzem Beauforta. Stąd 
zbudowano największy ropociąg przecinający całą Alaskę aż do miejscowości Valdez nad 
Zatoką Alaska. Przecina on 3 pasma górskie, rzeki i wiedzie przez tereny pokryte wieloletnią 
zmarzliną. Złoża te znajdują się na obszarach tak niekorzystnych klimatycznie (klimat 
subpolarny), że do lat 70-tych nie opłacało się ich wydobywać. Eksploatację rozpoczęto dopiero 
po wielkim kryzysie energetycznym i po bardzo wysokich podwyżkach cen ropy. Ale to już 
historia i jeśli ktoś lubi politykę to możemy sobie o tym porozmawiać kiedy indziej 

• Prowincja Alberta w Kanadzie 
• Prowincja Chiapas, Płw. Jukatan i szelf Zatoki Meksykańskiej w Meksyku 
• Jezioro Maracaibo i delta rzeki Orinoko w Wenezueli 
• W północnej Afryce (Libia, Algieria, Egipt, Tunezja) 
• W wąskim pasie nizin nadmorskich nad Zatoką Gwinejską oraz na szelfie oceanicznym w takich 

krajach afrykańskich jak: Nigeria, Gabon, Kongo, Kamerun, Angola 
• W Chinach: ujście Żółtej Rzeki, szelf Morza Żółtego, szelf Morza Wschodniochińskiego, w 

Mandżurii oraz w miejscowości Karamay w pn-zach części kraju 
• W Indonezji na wyspach: Borneo, Sumatra i Jawa (proszę pamiętać, że na Borneo znajduje się 

jeden z najbogatszych krajów świata – BRUNEI. Jest on bogaty właśnie ze względu na złoża 
ropy naftowej. 

• Szelf Morza Północnego – platformy się tu znajdujące należą przede wszystkim do Wielkiej 
Brytanii, Norwegii i Danii (np. Ekofisk, Statfjord i Forties – patrz atlas!) 

• Mniejsze złoża znajdują się w Rumunii (Ploesti), w Basenie Paryskim we Francji, w okolicach 
Zagrzebia w Chorwacji, we Włoszech (Sycylia i Nizina Padańska) 

• W Polsce złoża są bardzo małe. Najstarszym obszarem wydobycia są Doły Jasielsko- Sanockie i 
Karpaty. Jest to najstarsze zagłębie na świecie. W Ropiance (Beskid Niski) znajduje się też 
najstarsze muzeum „roponośne”. 

• Okolice Zielonej Góry 
• Okolice Kamienia Pomorskiego 
• Okolice Koszalina 
• Szelf Morza Bałtyckiego na pn od Przylądka Rozewie 
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• W tym tygodniu nasza TV podała informację, że w Wielkopolsce ( pod Międzychodem) 
znaleziono najbogatsze złoża ropy naftowej w naszym kraju 

Uwaga! Radzę znaleźć te wszystkie złoża na mapie i zaznaczyć je sobie na mapkach konturowych. 
Ropa naftowa jest stuprocentowym pytaniem zarówno na starej jak i w nowej maturze. Powinniście 
mieć przede wszystkim rozeznanie w węglu kamiennym i ropie naft. 

4.Gaz ziemny 
Surowic energetyczny, którego znaczenie z roku na rok coraz bardziej rośnie. W obecnej strukturze 
zużycia energii zajmuje 3 miejsce po ropie (40%) i węglu (28%)dostarczając 23% zużywanej energii 
pierwotnej.  

Wyróżniamy gaz mokry – towarzyszący ropie naftowej oraz gaz suchy, występujący samodzielnie. 
Ostatnie badania wykazały, że tego ostatniego jest znacznie więcej a poszukiwania wciąż trwają. 
Wykorzystaniem gazu zajęto się w latach 70-tych na skutek, wspomnianego już wyżej, kryzysu 
energetycznego. Okazało się, że w porównaniu do innych, konwencjonalnych źródeł energii jest on 
stosunkowo czysty (ekologiczny), dlatego instalacje gazowe są coraz bardziej popularne i często 
promowane przez rządy różnych państw (specjalne dotacje państwa dla podmiotów chcących zmienić 
instalację na gazową). 
 Poszukiwaniem i eksploatacją tego surowca zajmują się przede wszystkim duże, bogate firmy. 
Należą do nich : rosyjski Gazprom, brytyjsko-holenderski Royal Dutch Shell i amerykański Exxon. 
Można powiedzieć, że ta pierwsza firma pozostałe na głowę. Obecnie tempo znajdowania nowych złóż 
jest większe od tempa wydobywania co pozwala sądzić, że w przyszłości będzie to najbardziej dostępne 
paliwo na rynku. 
 Złoża gazu występują w 90 krajach świata. Pierwsze 10 krajów skupia ponad 71% światowych 
zasobów tego surowca. Największymi potentatami są jednak Rosja i Iran. Na ich terytorium występuje 
50 % całego gazu na świecie ( w świetle dzisiejszych badań a one wciąż trwają i wszystko może ulec 
zmianie) 
Główne złoża : 

• Okolice Stawropola w pn Kaukazie 
• Północna część Niziny Zachodniosyberyjskiej 
• Rejon Zatoki Perskiej (gł. Iran, Katar, Abu Zabi, Arabia Saudyjska) – pamiętajmy jednak, że te 

kraje żyją głównie z ropy więc gaz nie jest dla nich najważniejszy. Jeszcze niedawno traktowano 
go jako zło konieczne, produkt uboczny. Wpompowywano go powtórnie pod ziemię lub 
wypuszczano w niebo. Ostatnio jednak ktoś poszedł do głowy i w niektórych krajach arabskich 
wykorzystuje się gaz w zakładach odsalających wodę morska. Wniosek – kraje arabskie mają 
sporo gazu ale nie należą do głównych producentów tego surowca. 

• Od wybrzeży WB przez Groningen w Holandii aż do zlewni rzeki Ems w Niemczech 
• Kraje wydobywjące ropę np. USA 
•  W Polsce głównie w okolicach Przemyśla, Jarosławia (pd-wsch Polska), okolice Ostrowa Wlkp, 

Garki. 
5. Uran 

Jest pierwiastkiem promieniotwórczym. 1 kilogram uranu dostarcza tyle samo energii co 2500 ton 
węgla. Nic dodać nic ująć. Na ogół występuje w postaci tlenków. 
Występowanie złóż: 

• Kanada – w okolicach Jeziora Athabaska 
• Rosja – w okolicach Peczory i Irkucka 
• Francja – w Masywie Centralnym 
• Niger – w północnej części kraju 
• Namibia –na wybrzeżu 
• USA – na Wyżynie Kolorado 
• Australia – na północ, na Ziemi Arnhema 
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• RPA – w okolicach Johannesburga 
 
Główni producenci surowców energetycznych w procentach produkcji światowej. 
 
M Ropa naftowa Gaz ziemny Węgiel kam. Węgiel brunatny Uran 
1. Arabia Saud. 12,5% Rosja     25,3% Chiny* 36,5% Niemcy    21,5% Kanada     33,5% 
2. USA              10,3% USA      22,9% USA*   23,1% Rosja       10,2% Australia   14,3% 
3. Rosja               9,7% Kanada    7,2% Indie       7,4% USA          8,3% Niger          9,5% 
4. Iran                 5,9% W.Bryt.   3,8% RPA        5,3% Polska       6,9% Kazachstan 7,4% 
5. Chiny              5,0% Indonezja 3,3% Rosja      4,4% Czechy      6,9% Uzbekistan 7,4% 
M – miejsce  * razem z węglem brunatnym 
 
Główni eksporterzy i importerzy surowców energetycznych 
 
Główni Gaz ziemny Ropa naftowa Węgiel 

kamienny 
Eksporterzy Rosja Arabia Saud. Australia 
 Kanada Iran USA 
 Turkmenistan Rosja RPA 
 Holandia Norwegia Kanada 
  Kuwejt Kazachstan 
  ZEA Polska 
  Wenezuela Indonezja 
    
Importerzy  USA Japonia 
  Japonia Francja 
  Francja  
  Niemcy  
  Włochy  
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Atlas Geograficzny Świat, Polska. PPWK Nowa Era 
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Obszary wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie. Atlas Geograficzny Świat, Polska. PPWK Nowa 
Era. Warszawa 2005 
 

 
Obszary wydobycia węgla kamiennego i brunatnego na świecie. Atlas Geograficzny Świat, Polska. PPWK Nowa 
Era. Warszawa 2005 
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Obszary wydobycia ropy naftowej i gazu na Morzu Północnym. Atlas Geograficzny Świat, Polska. PPWK Nowa 

Era. Warszawa 2005 
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Obszary wydobycia ropy naftowej na Bliskim Wschodzie. Atlas Geograficzny Świat, Polska. PPWK Nowa Era. 
Warszawa 2005 
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