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W poszukiwaniu surowców krytycznych dla Polski.
Republika Konga – geologia, potencja³ surowcowy, warunki koncesyjne
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In search of critical raw materials for Poland: Republic of the Congo – geology, mineral resources potential, concession conditions. Prz. Geol., 69: 339–355.
A b s t r a c t. For its development, Polish economy needs a number of mineral raw materials that are not present in the country. An
important way to increase the country's raw material security is to search for the necessary raw materials abroad. Among such
countries is the Republic of the Congo. Advantageous geographic location with access to the Atlantic Ocean, the presence of geological structures rich in various mineral resources, such as tin, tungsten, coltan (Ta-Nb ore), polymetals (Cu-Pb-Zn), iron (BIF
deposits), potassium salts and phosphate rock, as well as favourable legal regulations promoting foreign investments, make the Republic of the Congo a country with which Poland should cooperate in the field of raw materials and mining industries. A relatively small
part of the Republic of the Congo is well explored, but the potential of undiscovered mineral resources is very large. Poland,
having a well-educated cadre of geologists, can and should share its experiences with specialists working in the geological survey of the
Republic of the Congo. Such cooperation can bring many benefits to both cooperating countries.
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Strategie rozwojowe Unii Europejskiej, zawarte m.in.
w dokumentach Nowa strategia w zakresie przemys³u dla
Europy (COM/2020/102 final) oraz Odpornoœæ w zakresie surowców krytycznych: wytyczanie drogi do wiêkszego bezpieczeñstwa i bardziej zrównowa¿onego rozwoju
(COM/2020/474 final) nie pozostawiaj¹ z³udzeñ. Do
2050 r. zapotrzebowanie na surowce ulegnie podwojeniu.
Podobne konkluzje przedstawiono w raportach Banku
Œwiatowego (World Bank..., 2017) oraz OECD (OECD, 2018).
Rozwój nowoczesnych technologii w wielu bran¿ach przemys³owych, np. elektromobilnoœci, baterii, przemys³u farmaceutycznego, przemys³u lotniczego i kosmicznego, a tak¿e
obronnoœci i elektroniki, bêdzie niemo¿liwy bez dostêpu
do surowców.

Pandemia Covid-19 jeszcze dobitnej podkreœli³a koniecznoœæ wzmocnienia autonomii pañstw Unii Europejskiej w obszarze dostêpnoœci surowców i rozwoju przemys³u.
Polska, chc¹c odgrywaæ znacz¹c¹ rolê w tej transformacji,
musi aktywnie w³¹czyæ siê w poszerzanie swojego dostêpu
do surowców. Wiemy doskonale, ¿e zdecydowanej wiêkszoœci surowców okreœlanych mianem krytycznych (Galos
i in., 2021; Mazurek i in., 2021) w Polsce nie znajdziemy.
Najnowszy Bilans perspektywicznych zasobów kopalin
Polski wg stanu na 31.12.2018 r. (Szama³ek i in., 2020)
wyraŸnie pokazuje, jak niewiele z listy surowców krytycznych jest dostêpnych w naszym kraju, a szanse na ich
udokumentowanie, wobec ogólnie dobrego rozpoznania
geologicznego, s¹ znikome. Je¿eli chcemy, aby krajowe
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nych ze œrodków MSZ RP (program polska
pomoc) oraz uczestnictwa PIG-PIB w projektach
miêdzynarodowych realizowanych w Afryce
(Wo³kowicz, 2013; Graniczny, Wo³kowicz,
2016). Znakomit¹ form¹ takiej wspó³pracy jest
realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej
projekt PanAfGeo, którego g³ównym celem jest
szkolenie pracowników afrykañskich s³u¿b
geologicznych zrzeszonych w Organisation of
African Geological Surveys (OAGS) przez specjalistów wywodz¹cych siê z europejskich
s³u¿b geologicznych stowarzyszonych w EuroGeoSurveys (EGS). W pierwszym etapie
przeszkolono prawie 1100 geologów afrykañskich z 49 krajów. W bie¿¹cym roku rozpocznie
siê realizacja drugiego etapu, w którym znacz¹cy udzia³ merytoryczny ma PIG-PIB. Szkolenia s¹ okazj¹ do poznania afrykañskich
geologów. Czêsto s¹ to osoby sprawuj¹ce ju¿
pewne funkcje kierownicze lub wkrótce uzyskaj¹ tak¹ pozycjê. Ka¿dy, kto zna mentalnoœæ
mieszkañców Afryki, wie, ¿e bezpoœrednia znajomoœæ jest nie do przecenienia w kontaktach
biznesowych.
Polscy wspó³autorzy tego artyku³u maj¹ nadziejê, ¿e zapocz¹tkuje on seriê publikacji o tych
krajach Afryki, które maj¹ du¿y potencja³ surowcowy i które mog¹ byæ interesuj¹cymi partnerami Polski w dziedzinie pozyskiwania surowców
niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania
gospodarki. Na pocz¹tek Republika Konga
(RK) – jest to kraj w Afryce Œrodkowej, s³abo
znany w Polsce. Graniczy on z Angol¹ (enklawa
Ryc. 1. Mapa administracyjna Republiki Konga (https://www.un.org/Depts/ Kabinda; wspólna granica 201 km), Gabonem
Cartographic/map/profile/congo.pdf)
Fig. 1. Administrative division of the Republic of Congo (https://www.un.org/Depts/ (1903 km), Kamerunem (523 km), Republik¹
Œrodkowoafrykañsk¹ (467 km) oraz DemokraCartographic/map/profile/congo.pdf)
tyczn¹ Republik¹ Konga (2410 km). Ma dostêp
do wybrze¿a Oceanu Atlantyckiego o d³ugoœci
podmioty gospodarcze mog³y rozwijaæ nowoczesne techno- 170 km. Pod wzglêdem administracyjnym jest podzielony
logie, to rol¹ Pañstwowego Instytutu Geologicznego – na 12 departamentów (ryc. 1). Formalna nazwa tego
Pañstwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB), pe³ni¹cego pañstwa bywa czêsto mylona z Demokratyczn¹ Republik¹
funkcjê pañstwowej s³u¿by geologicznej, jest wspomaga- Konga (DRK), dlatego potocznie bywa ono nazywane
nie ich w uzyskiwaniu dostêpu do surowców poprzez Kongo Brazzaville, z kolei DRK – Kongo Kinszasa. Obyaktywn¹ politykê pañstwa w zakresie geologicznych prac dwa pañstwa le¿¹ w dorzeczu rzeki Kongo, drugiej co do
poszukiwawczych poza granicami kraju.
d³ugoœci rzeki w Afryce i drugiej rzeki œwiata pod wzglêW okresie do 1989 r. polscy geolodzy, w tym w du¿ej dem objêtoœci przep³ywu wody – œrednio 40 000 000 m3/s.
mierze wywodz¹cy siê z PIG, prowadzili wielodziedzinowe
Nazwa rzeki i obydwu pañstw pochodzi od plemienia
badania zagraniczne, jednak w zdecydowanej wiêkszoœci
Bakongo (myœliwi), ¿yj¹cego przy jej ujœciu do Atlantyku.
przypadków dotyczy³y one „bratnich narodów” lub tych
Stolice obu pañstw znajduj¹ siê dok³adnie naprzeciw siebie,
pañstw, które tzw. blok wschodni stara³ siê obj¹æ swoimi
wp³ywami. Liczne zespo³y geologów pracowa³y wówczas po obu stronach tej gigantycznej rzeki. Na lewym brzegu
w Mongolii, Wietnamie, na Kubie, w Algierii, Libii czy Ira- jest Kinszasa, a na prawym Brazzaville. Oba miasta zbudoku (Œli¿ewski i in., 2005; Salski, 2020). Pojedynczy geolo- wano w miejscu, gdzie koñczy siê ¿eglownoœæ Konga, a zadzy pracowali jako eksperci w innych krajach (Salski, czynaj¹ skalne progi uniemo¿liwiaj¹ce transport w górnym
2020). Nie mo¿na zapominaæ o wymienionych pañstwach, biegu tej rzeki. Kilkadziesi¹t kilometrów dalej znajduj¹ siê
bo w wielu z nich polscy geolodzy zostali dobrze zapamiê- s³ynne wodospady Livingstona, niezwykle trudne do sforsotani, ale naturalnym kierunkiem zainteresowania powinna wania. Mimo trwaj¹cej dziesi¹tki lat dyskusji i wielu projektów
byæ Afryka. Przemawia za tym wiele argumentów, takich jak do dziœ nie ma mostu ³¹cz¹cego obie stolice, a komunikacjê
bliskoœæ geograficzna, bogata i d³uga historia geologiczna zapewniaj¹ liczne promy.
Republika Konga rozci¹ga siê po obu stronach równika
tego kontynentu, która skutkuje obfitoœci¹ bogactw natu2
ralnych i bardzo dobre relacje z wieloma afrykañskimi i zajmuje powierzchniê 342 tys. km , niewiele wiêksz¹ od
s³u¿bami geologicznymi. Zosta³y one nawi¹zane dziêki Polski, ale liczba mieszkañców wynosi zaledwie 5,2 mln,
wspó³pracy dwustronnej w ramach projektów finansowa- w tym ok. 70% ludnoœci mieszka w miastach. G³ówne miasta
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to Brazzaville, licz¹ce 1,7 mln mieszkañców, oraz Pointe-Noire, jedyny port nad Atlantykiem i g³ówny oœrodek
przemys³owy, licz¹cy 820 tys. mieszkañców. Gêstoœæ
zaludnienia jest bardzo ma³a, ok. 15 os./km2, a w prowincjach pó³nocnych zaledwie 2–3 os./km2. Jak wiêkszoœæ
krajów afrykañskich, Republika Konga charakteryzuje siê
bardzo wysokim przyrostem naturalnym, ocenianym na
3% rocznie, przy czym ponad po³owa populacji ma poni¿ej
18 lat. Kraj zamieszkuje kilkanaœcie grup etnicznych, najwiêksze z nich to Kituba, Bateke i Lingala, a w lasach tropikalnych koczuj¹ plemiona Pigmejów.
Usytuowanie Konga w strefie klimatu równikowego
i podrównikowego sprawia, ¿e œrednia roczna temperatura wynosi w nim 25°C, a œredni opad 1600 mm, g³ównie w
porach deszczowych (marzec–maj i paŸdziernik–grudzieñ).
Lasy pokrywaj¹ ponad 60% terytorium. Wielkie kompleksy leœne, obejmuj¹ce 15 mln ha, znajduj¹ siê w pó³nocnej
czêœci kraju, w kotlinie rzeki Kongo oraz masywie Ivindo-Kelle. W masywie Chaillu w œrodkowo-zachodnim Kongu
zajmuj¹ 3,5 mln ha, natomiast w masywie Kouilou-Mayombe w po³udniowo-zachodniej czêœci kraju – 1,5 mln ha. W celu
ochrony lasów tropikalnych i unikalnej zwierzyny, np. s³oni
leœnych, goryli czy szympansów, utworzono kilka parków
narodowych.
Republika Konga uzyska³a niepodleg³oœæ w 1960 r.,
jest to republika parlamentarna z w³adz¹ prezydenck¹ –
system ten nawi¹zuje do ustroju pañstwa francuskiego.
Jêzykiem urzêdowym jest jêzyk francuski. Oko³o 85%
mieszkañców kraju stanowi¹ chrzeœcijanie, w tym 50%
katolicy. Gospodarka tego pañstwa opiera siê na wydobywaniu i eksporcie ropy naftowej, która dostarcza 60%
PKB i 90% wp³ywów z eksportu, co uzale¿nia ekonomiê
kraju od wahañ cen tego surowca. W³adze Konga d¹¿¹ do
rozwoju górnictwa innych kopalin. Problemem jest bardzo
uboga infrastruktura komunikacyjna. Czynna jest jedna
linia kolejowa Brazzaville–Pointe-Noire (510 km). Sieæ
dróg asfaltowych liczy zaledwie 3200 km, pozosta³e drogi,
g³ównie laterytowe, w czasie pory deszczowej s¹ bardzo
trudno przejezdne.
Wœród pañstw afrykañskich Kongo nale¿y do krajów
œrednio zamo¿nych. Wed³ug danych MFW w 2019 r. pod
wzglêdem dochodu narodowego PKB per capita, w wysokoœci 6799 USD, zajmowa³o 130 pozycjê na œwiecie.
Wy¿szy dochód ma s¹siaduj¹cy Gabon, zbli¿ony Angola,
a pozosta³e ni¿szy, w Republice Œrodkowoafrykañskiej
i DRK jest on <1000 USD. Dla porównania Polska zajmuje
45 pozycjê, z dochodem 31 939 USD. Walut¹ RK jest frank
œrodkowoafrykañski (franc de la Coopération FinanciÀre
en Afrique Centrale – kod XAF), emitowany przez Bank
Pañstw Afryki Œrodkowej (BEAC – Banque des Etats de
l’Afrique Centrale) z siedzib¹ w Yaunde. Waluta ta znajduje siê w obiegu tak¿e w Czadzie, Gabonie, Kamerunie,
Republice Œrodkowoafrykañskiej i Gwinei Równikowej
oraz w 9 krajach Afryki Zachodniej (kod CFA). Wartoœæ
franka ustala sta³y parytet wymiany z euro (1 euro = 652 XAF).
Jest to wa¿ny element stabilizacji i wiarygodnoœci gospodarczej Republiki Konga.
BUDOWA GEOLOGICZNA
Pisz¹c o budowie geologicznej Konga, nale¿y pamiêtaæ, ¿e stopieñ znajomoœci struktur geologicznych jest, jak

na nasze standardy, bardzo s³aby. Wydano przegl¹dow¹
mapê geologiczn¹ ca³ego kraju w skali 1:1 000 000
(Desthieux, 1992), wraz z objaœnieniami tekstowymi
(Desthieux, 1993). Jest to kompilacja wczeœniejszych map,
w tym Mapy geologicznej Francuskiej Afryki Równikowej
w skali 1:2 000 000 (Gerard, 1958) i Mapy geologicznej
Republiki Konga w skali 1:500 000 (Dadet, 1969) oraz
innych opracowañ do 1969 r. Opis poszczególnych regionów jest ubogi i zawiera bardzo skromne informacje na
temat tektoniki i mineralizacji. Chc¹c zobrazowaæ pó³nocn¹
czêœæ Republiki Konga, której nie objêto wczeœniejszymi
opracowaniami kartograficznymi, pos³u¿ono siê interpretacj¹ zdjêæ lotniczych. Bardziej u¿yteczna do planowania
prac prospekcyjnych jest Mapa mineralizacji Republiki
Konga w skali 1:500 000, wydana w dwóch arkuszach
wraz z objaœnieniami (Wilhelm, 1970a, b), jednak nie
obejmuje ona pó³nocno-wschodniej czêœci kraju (na E od
po³udnika 16°E). Na mapie zaznaczono podstawowe wydzielenia litologiczno-stratygraficzne i lokalizacjê przejawów wielu kruszców oraz ropy naftowej, diamentów,
fosforytów i formacji solonoœnych. Rozpoznanie to jest
skoncentrowane g³ównie w po³udniowo-zachodniej i po³udniowej czêœci kraju. Na podstawie tej mapy, uzupe³nionej wynikami badañ z lat 70. i 80. ub. w., s³u¿ba
geologiczna RPA opracowa³a Mapê metalogeniczn¹
Republiki Konga w skali 1:1 000 000 (ryc. 2) wraz z objaœnieniami (Martini, Bowles, 1994; Martini i in. 1995).
Skala mapy i dokonane uogólnienia spowodowa³y, ¿e nie
wnios³a ona jakoœciowo nowych informacji do znajomoœci
wystêpowania surowców mineralnych Republiki Konga
w stosunku do mapy Wilhelma (1970a).
W ramach Narodowego Programu Kartografii Geologicznej Republiki Konga w latach 2012–2015 opracowano
7 arkuszy Mapy Geologicznej Republiki Konga w skali
1:200 000 oraz 1 w skali 1:100 000. Objê³y one po³udniowo-zachodni¹ czêœæ Republiki Konga (arkusze Conkouati,
Dolisie, Kibangou, Madingou i Pointe-Noire), a pozosta³e
3 – rejon stolicy i obszar na pó³noc od niej (arkusze:
Brazzaville w skali 1:100 000 oraz Djambala-Nsa-Mpouya
i Mbe Ngabe). Koordynatorem projektu by³o Ministerstwo
Górnictwa i Geologii Republiki Konga oraz francuska
s³u¿ba geologiczna (Bureau de Recherches Géologiques et
MiniÀres – BRGM). Mapa ta zosta³a opracowana przez
BRGM i Université Marien Ngouabi (UMNG), a sfinansowana przez TOTAL Exploration & Production Congo.
Umieszczono na niej doœæ szczegó³owe wydzielenia litologiczne w porz¹dku stratygraficznym, struktury tektoniczne
oraz lokalizacjê i formê wystêpowania diamentów, surowców metalicznych i innych surowców mineralnych. Ka¿dy
z arkuszy tej mapy ma doskonale opracowane objaœnienia
tekstowe, zawieraj¹ce kompendium wiedzy o budowie
geologicznej i surowcach. Opisy struktur, stratygrafii, metamorfizmu i zasobów surowców, zamieszczone w tym artkule, zaczerpniêto w³aœnie z objaœnieñ do arkuszy tej mapy.
Autorzy map i objaœnieñ, na podstawie wyników prac
kartograficznych i analiz laboratoryjnych, m.in. oznaczeñ
wieku bezwzglêdnego i analizy porównawczej ze strukturami
z krajów s¹siaduj¹cych, dokonali rewizji schematów litostratygraficznych i strukturalnych paleo- i neoproterozoiku
³añcucha Mayombe. Planowane jest wydanie kolejnych 10
arkuszy mapy, w tym mapy regionu œrodkowo-zachodniego
i pozosta³ej czêœci regionu po³udniowo-zachodniego.
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Ryc. 2. Mapa metalogeniczna Republiki Konga (Martini, Bowles, 1994)
Fig. 2. Metallogenic map of the Republic of the Congo (Martini, Bowles, 1994)

Jednostki geologiczno-strukturalne
Struktury geologiczne Republiki Konga s¹ zwi¹zane
z rozleg³ym basenem interkratonicznym o powierzchni ok.
1,8 mln km2 (czyli ³¹cznej powierzchni Niemiec, Polski,
Ukrainy, Bia³orusi, £otwy, Litwy, Czech i S³owacji). Otaczaj¹ go kratony: Ntem-Chaillu w czêœci pó³nocno-zachodniej, NE Angola w czêœci po³udniowo-zachodniej,
Kasai – w po³udniowej, Tanzanian – we wschodniej i Mboumou w czêœci pó³nocno-wschodniej (Callec i in., 2015).
Wiek kratonów Ntem-Chaillu i Kasai siêga 3,5 mld lat, co
342

odpowiada paleoarchaikowi, a pozosta³ych masywów
2,5–3,0 mld lat, zatem powsta³y one w mezo- i neoarchaiku
(Key, 1992; Hanson, 2003; Thieblemont, 2009; Thieblemont
i in., 2009). W trakcie orogenezy eburneñskiej (2050–1950
mln lat temu) i panafrykañskiej (1050–600 mln lat), wskutek procesów orogenicznych (metamorfizm, plutonizm,
wulkanizm), dosz³o miejscami do przetopienia i powstania
magm granitoidowych i ska³ metamorficznych. Badania
izotopowe cyrkonów wskazuj¹ równie¿ na obecnoœæ trzech
wyraŸnych epizodów magmatyzmu kimberlitowego (Batumike i in., 2009): póŸnoarchaicznego (2,8–2,6 mld lat),
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neoproterozoicznego (850–582 mln lat) i kredowego
(116–70 mln lat). Wymienione kratony otaczaj¹ m³odsze
struktury proterozoiczne (2500–600 mln lat) o cechach
pasów orogenicznych. Wzd³u¿ zachodniej krawêdzi basenu, od Angoli po Gabon, znajduje siê ³añcuch zachodniokongijski (Ouest-Congolien), zwi¹zany z neoproterozoicznym rozpadem hipotetycznego kontynentu Rodinia
i orogenez¹ panafrykañsk¹.
Kartograficzny obraz rozmieszczenia wymienionych
archaicznych kratonów i m³odszych struktur prekambryjskich basenu Konga znakomicie obrazuje najnowsza Mapa

geologiczna Afryki w skali 1:10 000 000 (ryc. 3 – patrz
str. 394), wydana w 2016 r. z okazji 35. Miêdzynarodowego Kongresu Geologicznego w RPA (Thieblemont i in.,
2016). Z³o¿onoœæ i wieloetapowoœæ procesów geologicznych poskutkowa³a niezwyk³ym bogactwem zasobów
surowców mineralnych w krajach Afryki Œrodkowej, od
Angoli i Demokratycznej Republiki Konga po Kamerun.
W Republice Konga wyró¿niono osiem jednostek geologiczno-strukturalnych, którymi, id¹c od wybrze¿a Atlantyku w kierunku pó³nocno-wschodnim, s¹ (ryc. 4):
 basen nadbrze¿ny (Bassin Côtier);

Ryc. 4. Jednostki geologiczno-strukturalne Republiki Konga (wg Desthieux, 1992)
Fig. 4. Geological and structural units of the Republic of the Congo (after Desthieux, 1992)
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Ryc. 5. Przekrój geologiczny przez basen nadbrze¿ny (wg Callec i in., 2015b)
Fig. 5. Geological and structural cross-section of the Coastal Basin (after Callec et al., 2015b)








³añcuch górski Mayombe (Chaine du Mayombe);
basen Niari (Bassin du Niari);
masyw Chaillu (Massif du Chaillu);
p³askowy¿ Batekes (Plateaux Batekes);
niecka kongijska (Cuvette Congolaise);
masyw Ivindo (Socle d’Ivindo);
basen Sembe-Ouesso (Bassin Sembe-Ouesso).
Basen nadbrze¿ny

Basen nadbrze¿ny rozprzestrzenia siê z po³udniowego
zachodu na pó³nocny wschód na d³ugoœci ok. 170 km – od
granicy z angolsk¹ enklaw¹ Kabind¹ do granicy z Gabonem.
Budowa geologiczna tej jednostki zosta³a dobrze poznana
przede wszystkim dziêki poszukiwaniom wêglowodorów.
Powstanie basenu nadbrze¿nego jest zwi¹zane z otwarciem
w dolnej kredzie po³udniowego Atlantyku. W morskiej czêœci
basenu s¹ wyró¿niane, licz¹c od najstarszej, trzy wielkie formacje litostratygraficzne: przedsolonoœna, solonoœna i postsolonoœna.
Sedymentacja synryftowej formacji przedsolonoœnej
by³a kontrolowana przez system rowów i horstów tektonicznych. Sk³adaj¹ siê na ni¹ przewarstwiaj¹ce siê serie
piaskowców, wêglanów bogatych w substancjê organiczn¹
(w tym bituminy), i³owców i piasków. Jest ona wieku
dolnokredowego (od berriasu po apt) i zalega na pod³o¿u
krystalicznym proterozoicznej struktury Mayombe. Jej
mi¹¿szoœæ waha siê od 1600 do 4200 m, a profile s¹ znane
wy³¹cznie z wierceñ na morzu.
Formacja solonoœna, cykliczna, koñcz¹ca etap sedymentacji synryftowej, jest wieku dolnokredowego (apt).
W stropie zawiera bardzo grube serie solne, z³o¿one z halitu, sylwinitu i karnalitu (formacja Loeme). Jej mi¹¿szoœæ
waha siê w granicach od 650 do 1000 m.
Postsolonoœna formacja osadowa postryftowego etapu
rozwoju basenu jest reprezentowana przez serie wêglanowe wieku dolnokredowego (alb) przechodz¹ce w górnokredowe serie mu³owcowo-i³owcowe i drobnopiaszczyste
(cenoman–turon) oraz margle wieku senon–eocen, niezwykle bogate w substancjê organiczn¹. Profil utworów tej formacji koñcz¹ mioceñskie i³owce z przewarstwieniami
piasków i wapieni. £¹czna mi¹¿szoœæ ca³ej formacji postsolonoœnej waha siê od 1900 do 3300 m.
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W profilu l¹dowej czêœci basenu nadbrze¿nego (on
shore), który ma œrednio 50 km szerokoœci, na kontakcie z pod³o¿em ³añcucha Mayombe s¹ obecne serie zlepieñcowe, arkozy i piaskowce oraz wapienie i dolomity.
W kilku miejscach ods³aniaj¹ siê górnokredowe (mastrycht) serie z fosforytami, tzw. seria Holle, w postaci
piaskowców z konkrecjami fosforytowymi, oraz poziomu
fosforytów typu koprolitowo-kwarcowego. Najm³odsze
osady, plioceñsko-plejstoceñskie, to piaski, ¿wiry i czerwone i³owce pochodzenia kontynentalnego (ryc. 5).
£añcuch Mayombe
£añcuch Mayombe rozci¹ga siê z NW na SE na obszarze ok. 10 000 km2. Stanowi on œrodkow¹ czêœæ orogenu
zachodniokongijskiego (Ouest-Congolien), ci¹gn¹cego siê
od Angoli i Demokratycznej Republiki Konga poprzez
Kabindê i Republikê Konga po Gabon. Reprezentuje on
zewnêtrzn¹ czêœæ neoproterozoicznego orogenu panafrykañskiego. Na podstawie rodzaju deformacji i stopnia
metamorfizmu ska³ w ³añcuchu Mayombe na terenie
Republiki Konga s¹ wydzielane trzy jednostki strukturalne, których granice stanowi¹ g³ówne nasuniêcia typu
p³aszczowinowego. Najbardziej intensywny metamorfizm
oraz deformacje tektoniczne (nasuniêcia, odk³ucia, œciêcia,
fa³dowania itp.) wystêpuj¹ na obszarach zachodnim i œrodkowym, a ich intensywnoœæ s³abnie w kierunku NE (Le
Bayone i in., 2015a). W zachodnim obszarze ³añcucha
Mayombe (Mayombe Occidental) wystêpuj¹ utwory paleoproterozoiczne, reprezentowane przez ska³y tzw. supergrupy Loeme, któr¹ tworz¹:
 paragnejsy Loukoula (2111–2065 mln lat), przekszta³cone przez metamorfizm orogenezy eburneñskiej w amfibolity z paragenez¹ minera³ów granat–sylimanit–biotyt, a lokalnie w facjê migmatytow¹;
 intruzje póŸnoeburneñskie: m.in tonality Bilinga-Bilala (2028–2048 mln lat), granitoidy Suite de Bilinga,
granodioryty Les Saras (2038 mln), zmetamorfizowane w facji amfibolitowej;
 metasedymenty: kwarcyty, ³upki mikowe, ³upki z granatami, ³upki zielone zaliczone do grupy Bikossi
(wieku <2040 mln lat).
Efektem orogenezy eburneñskiej (ok. 2,2–2,0 mld lat)
by³ hiatus, który na obszarze Republiki Konga obejmuje ok.
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1 mld lat. Utwory neoproterozoiczne w ³añcuchu Mayombe
s¹ wydzielane jako supergrupa orogenu zachodniokongijskiego (Ouest-Congolien). Synryftowe utwory wulkaniczne
i osadowo-wulkaniczne ³añcucha zachodniokongijskiego,
zwi¹zane z procesami rozpadu hipotetycznego, mezoproterozoicznego prakontynentu Rodinia, s¹ zaliczane do grupy
Sounda (dolny neoproterozoik – ton). S¹ to ska³y maficzne
(metabazalty, metagabra, metadoleryty, amfibolity) kompleksu Nemba (900–915 mln) oraz utwory piroklastyczne
(ignimbryty, tufy) i wulkaniczno-osadowe (zlepieñce kwarcytowe, kwarcyty, ³upki z grafitem) podgrupy Kakamoeka
(915 mln lat). Najwy¿sz¹ czêœæ grupy Sounda stanowi¹
serie terygeniczne – ³upki grafitowe (pelity), drobnoziarniste piaskowce arkozowe i piaskowce kwarcowo-skaleniowe
(912 mln lat). W strefie kontaktowej z basenem nadbrze¿nym serie paleoproterozoiczne przecinaj¹ intruzje granitowe (Mont Kanda, Mfoubou) i granodiorytowe (Ngounda),
których wiek wynosi odpowiednio 1050 i 928 mln lat. S¹
one uwa¿ane za pozosta³oœæ magmatyzmu neoproterozoicznego ryftu interkontynentalnego (1000–870 mln lat).
Mi¹¿szoœæ utworów grupy Sounda osi¹ga 10 000 m, a ich
wychodnie s¹ znane s¹ z obszaru zachodniego oraz zachodniej czêœci obszaru centralnego.
Centralny obszar ³añcucha Mayombe (Mayombe Central)
graniczy z obszarem zachodnim wzd³u¿ nasuniêcia g³ównego Mandzi-Loukounene (ryc. 6). W profilu utworów neoproterozoicznych na utworach grupy Sounda niezgodnie
zalegaj¹ serie terygeniczne grupy Mayombe (neoproterozoik
œrodkowy – kriogen). W dolnej czêœci s¹ to pocz¹tkowo piaskowce kwarcowo-skaleniowe, przechodz¹ce w serie piaskowców naprzemianleg³ych z ³upkami serycytowymi,
ilastymi i pelitowymi. Osady te s¹ wyró¿niane jako podgrupa
Moussouva. Powy¿ej wystêpuj¹ osady polodowcowe (tzw.
seria diamiktytów dolnych), zwane tak¿e tyllitami z Monts
Bamba. S¹ to ska³y piaszczysto-³upkowe z luŸnymi g³azami i otoczakami piaskowców skaleniowych. Osady polodowcowe wystêpuj¹ w ca³ym regionie i s¹ uwa¿ane za odpowiednik zlodowacenia Sturtian, którego wiek jest szacowany w doœæ szerokim zakresie pomiêdzy 735 a 680 mln lat.

Profil utworów neoproterozoiku œrodkowego (grupy
Mayombe) zamyka podgrupa Louila (ryc. 6), która w czêœci pó³nocno-wschodniej basenu Niari i w masywie Chaillu
jest zwana Bouenza. Podgrupa Louila to przede wszystkim
utwory ró¿nych facji ³upkowych, czasami kwarcowe,
przechodz¹ce stopniowo w piaskowce skaleniowe o charakterystycznych kolorach: zielonkawych, ochrowych
i czerwono-fioletowych. Na erozyjnej powierzchni Louila
zalegaj¹ ponownie utwory polodowcowe, zwane te¿ tyllitami Niari, tworz¹ce grupê Niari (diamiktyty górne). S¹ to
g³ównie i³owce piaszczyste, niewarstwowane, w których
wystêpuj¹ liczne, s³abo obtoczone i nieobtoczone otoczaki
o œrednicy do 25 cm, g³ównie piaskowcowo-wêglanowe
oraz innych ska³, takich jak granity, piaskowce kwarcytowe,
³upki, wapienie oolitowe i stromatolity. Lodowcowe pochodzenie tych osadów jest bezsporne, a wiek 635–610 mln lat
wskazuje na ich przynale¿noœæ do zlodowacenia Marinoan
(ok. 630 mln lat).
Obszar wschodni ³añcucha Mayombe (Mayombe Oriental) charakteryzuje asymetrycznoœæ strukturalna. Kontakt
z obszarem centralnym wyznacza nasuniêcie Moukondo,
a z basenem Niari – mniej intensywne deformacje fa³dowe
i s³aby metamorfizm (ryc. 6). We wschodnim obszarze
³añcucha Mayombe ods³aniaj¹ siê przede wszystkim wychodnie klastyczne utworów neoproterozoicznej podgrupy
Louila, osadów polodowcowych grupy Niari oraz osadów
grupy ³upkowo-wêglanowej. Osady tej grupy, o ³¹cznej
mi¹¿szoœci rzêdu 1100 m, zalegaj¹ ze zgodnoœci¹ stratygraficzn¹ na utworach grupy Niari. W dolnej czêœci
wystêpuje tzw. podgrupa SCI, s¹ to laminowane i³owcowe
oraz mu³owcowe przechodz¹ce w wapienie oolitowe i dolomitowe ze stromatolitami. W podgrupach SCII i SCIII
wystêpuj¹ facje wêglanowe z oolitami i stromatolitami,
a w najwy¿szej czêœci profilu SCIII jest obecna facja ewaporatowa reprezentowana przez gipsy.
Basen Niari
Synklinalny basen Niari, o œredniej szerokoœci ok. 70 km,
rozci¹ga siê z SE na NW – od granicy z Kabind¹ do granicy

Ryc. 6. Przekrój geologiczno-strukturalny przez ³añcuch Mayombe – od basenu nadbrze¿nego (punkt A) do basenu Niari (punkt B)
(wg Le Bayone i in., 2015a)
Fig. 6. Geological and structural cross-section through the Mayombe Chain from the Coastal Basin (point A) to the Niari Basin (point B)
(after Le Bayone et al., 2015a)
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z Gabonem, równolegle do struktury Mayombe. Pó³nocno-wschodni i pó³nocny zasiêg basenu wyznacza masyw
Chaillu, gdzie osady neoproterozoiczne le¿¹ niezgodnie
na granitach i granitognejsach Chaillu. Po³udniowo-zachodni¹ czêœæ basenu oddziela od wschodniego obszaru
³añcucha Mayombe granica tektoniczna. Basen wype³niaj¹
g³ównie utwory grupy ³upkowo-wêglanowej (schisto-calcaire). We wschodniej czêœci basenu na krystaliniku Chaillu zalegaj¹ utwory drobnoklastyczne i piaskowcowe
podgrupy Bouenza oraz osady tillitowe grupy Niari,
tworz¹ce w¹skie pasma wychodni. W zachodniej i œrodkowej czêœci basenu na utworach wêglanowych grupy ³upkowo-wêglanowej le¿¹ zlepieñce i brekcje rozpoczynaj¹ce
sedymentacjê grupy litostratygraficznej Mpioka, najm³odszej
w orogenie zachodniego Konga, interpretowanej jako póŸnoorogeniczna molasa panafrykañska. S¹ to wy³¹cznie
osady terygeniczne: piaskowce arkozowe i skaleniowe,
przewarstwiaj¹ce siê z i³owcami i mu³owcami mikowymi.
Mi¹¿szoœæ grupy Mpioka siêga maksymalnie 1000 m. Osady te s¹ zaliczane do kambru, a wed³ug oznaczeñ radiometrycznych ich wiek waha siê w granicach 580–500 mln lat
(Fullgraf i in., 2015; Charles i in., 2015). Wystêpuj¹ce na
nich w po³udniowo-wschodniej czêœci basenu utwory zlepieñcowe, arkozowe i piaskowcowe serii Inkisi s¹ zgodnie
przez wielu autorów zaliczane do paleozoiku i prawdopodobnie reprezentuj¹ kambr lub ordowik (Callec i in.,
2015b). W obrazie strukturalnym basenu Niari wyró¿nia
siê dwie ga³êzie. Jedn¹ o przebiegu NW-SE, równoleg³¹ do
panafrykañskiego kierunku ³añcucha Mayombe, a drug¹
o kierunku prostopad³ym, tj. NE-SW, która pojawia siê w
po³udniowej czêœci basenu. Utwory neoproterozoiczne
Niari przechodz¹ ku NE w osady neoproterozoiczne basenu Sembe-Ouesso. W tej czêœci s¹ przykryte przez formacje
mezozoiczne i kenozoiczne p³askowy¿u Batekes i niecki
Konga.
Masyw Chaillu
Masyw Chaillu znajduje siê w zachodniej czêœci Konga
oraz w s¹siaduj¹cej, po³udniowej czêœci Gabonu. W Kongo
zajmuje powierzchniê 20 000 km2 i jest poroœniêty lasami
tropikalnymi, maskuj¹cymi jego budowê geologiczn¹. Jest
on jednym z masywów granitoidowych i gnejsowych wieku archaicznego, otaczaj¹cych basen kongijski. Wiek ska³
masywu Chaillu jest szacowany na przedzia³ pomiêdzy
2881 a 2510 mln lat – mezoarchaik–neoarchaik. Dominuj¹
w nim ska³y w ró¿nym stopniu zmetamorfizowane, kompleksy granitoidów i gnejsów. Trzon stanowi¹ mezoarchaiczne, ró¿owe granodioryty i sjenogranity oraz szare
granity wapniowo-alkaliczne typu granodiorytów kwarcowych. Wœród nich wystêpuj¹ relikty pasów zieleñcowych,
których protolitami by³y ska³y pochodzenia wulkanicznego, reprezentowane przez lawy zasadowe i ultrazasadowe,
oraz osadowego, wykszta³cone w postaci kwarcytów ¿elazistych (tworz¹cych wstêgowe rudy ¿elaza typu BIF –
banded iron formation), konglomeratów oraz szarog³azów. W kongijskiej czêœci masywu wystêpuj¹ dwa pasy
zieleñców: Mayoko i Zanaga. Ich czêœci¹ jest formacja
kwarcytów ¿elazistych oraz metabazyty i ultrabazyty, w tym
m.in. amfibolity, diabazy, perydotyty i piroksenity. Ska³ami
intruzywnymi s¹ tu diabazy tworz¹ce dajki, czasami du¿ych
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rozmiarów, oraz pegmatyty wystêpuj¹ce w postaci ¿y³
wœród ska³ osadowo-wulkanicznych.
Analiza tektoniki wskazuje na obecnoœæ roz³amów
i stref uskokowych o kierunku N-S, przewa¿aj¹cych w
pó³nocnej i œrodkowej czêœci masywu, oraz o kierunkach
NE-SW w czêœci zachodniej i NW-SE w po³udniowej. Pas
zieleñcowy Zanaga ma orientacjê N-S, a Mayoko NE-SW.
Wykonane w 2013 r. zdjêcie geofizyczne – aeromagnetyczne i aeroradiometryczne – kongijskiej czêœci masywu
(jeszcze publicznie niedostêpne) dostarczy³o nowych
danych o litologii i budowie strukturalnej masywu, np.
stwierdzono obecnoœæ dajek, stref dysjunktywnych, a tak¿e
struktur kolistych, byæ mo¿e typu kimberlitowego (Le
Bajon i in., 2015a).
P³askowy¿ Batekes
P³askowy¿ Batekes to rozleg³a wy¿yna o wysokoœci
700 m n.p.m., zajmuj¹ca œrodkow¹ (na N od Brazzaville)
i pó³nocno-wschodni¹ czêœæ terytorium Republiki Konga.
P³askowy¿ ten ci¹gnie siê dalej na wschód na terytorium
DRK. Tworz¹ go serie mezozoiczne i paleogeñsko-neogeñskie, przykryte przez aluwia rzeki Kongo. Wychodnie dolnokredowej serii ska³ p³askowy¿u Batekes (Bat 1 i Bat2),
w pobli¿u Brazzaville zalegaj¹ niezgodnie na dolnopaleozoicznej serii piaskowców grupy Inkisi. W dolnej czêœci s¹
to utwory zlepieñcowate, stopniowo przechodz¹ce w ska³y
ilasto-mu³owcowe, piaskowce skaleniowe i piaskowce kaolinowe. Formacje te powstawa³y w œrodowisku rzecznym
i jeziornym, a w wy¿szych czêœciach profilu – w eolicznym
(Callec i in., 2015b). Wy¿sza czêœæ profilu geologicznego
to utwory piaskowcowe, miejscami skrzemionkowane,
reprezentuj¹ce oligocen (Batalt), oraz ochrowe piaski
kwarcowe miocenu (Batg). W dolinach rzek wystêpuj¹
wspó³czesne osady aluwialne.
Niecka Kongo
Niecka Kongo stanowi olbrzymi basen o powierzchni
ok. 1,8 mln km2, z którego na Republikê Konga przypada
ok. 150 000 km2. W przypowierzchniowej strefie basenu
dominuj¹ osady czwartorzêdowe, w tym aluwia rzeki Kongo i jej dop³ywów, które w po³¹czeniu z lasami tropikalnymi i bagnami skutecznie maskuj¹ g³êbsz¹ budowê
geologiczn¹ (ryc. 2). Wychodnie starszych utworów pojawiaj¹ siê na pó³nocnym obrze¿eniu tej struktury, w pobli¿u
granicy z Republik¹ Œrodkowoafrykañsk¹. S¹ to serie piaskowcowe, w sp¹gu zlepieñcowe, pochodzenia fluwialnego i jeziornego, zwane seri¹ Carnot. Zalega ona niezgodnie na proterozoicznych kwarcytach, ³upkach serycytowych i chlorytowych formacji Bole i Nola. Na podstawie
profili sejsmicznych wykonanych w niecce na terenie DRK
stwierdzono obecnoœæ struktur tektonicznych (zrêbów i rowów), które s¹ interesuj¹ce pod wzglêdem akumulacji
wêglowodorów. Mi¹¿szoœæ utworów osadowych paleozoiku i mezozoiku mo¿e siêgaæ 4000 m. Na obszarze niecki
nie potwierdzono do tej pory obecnoœci z³ó¿ surowców
mineralnych. Pok³adane s¹ nadzieje na ewentualne odkrycie
i eksploatacjê z³ó¿ ropy naftowej, ale dzia³alnoœæ poszukiwawczo-górnicza mo¿e byæ utrudniona lub niemo¿liwa
z powodu ochrony lasów tropikalnych dorzecza Kongo, które
po Amazonii stanowi¹ drugi najwiêkszy na œwiecie tego typu
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kompleks leœny, uwa¿any za „zielone p³uca” naszej planety
(https://www.lifegate.com/congo-basin-rainforest-logging).
Masyw Ivindo
W pó³nocno-zachodniej czêœci Republiki Konga
wystêpuje kompleks archaicznych ska³ granitowo-gnejsowych masywu Ivindo, który nale¿y do kratonu Ntem-Chaillu i kontynuje siê w po³udniowym Kamerunie oraz
wschodnim Gabonie. Na terenie Republiki Konga zajmuje
on powierzchniê 25 000 km2 w prowincjach Quvette Ouest
i Sangha. Wœród dominuj¹cych w tym masywie kompleksów ska³ granitowo-gnejsowych, wykszta³conych identycznie jak w Chaillu, wystêpuj¹ pasy ska³ zieleñcowych
z kwarcytami ¿elazistymi, amfibolitami, ³upkami chlorytowymi i serycytowymi. Z amfibolitami czêsto wspó³wystêpuj¹ diabazy oraz pegmatyty, przecinaj¹ce gnejsy, amfibolity,
granity i migmatyty. W masywie Ivindo rozpoznano kilka
pasów ska³ zieleñcowych z kwarcytami ¿elazistymi, w których s¹ obecne z³o¿a ¿elaza typu BIF. Maj¹ one ró¿n¹
orientacjê. Najwiêksza z dotychczas poznanych, Monts
Avima, ma kierunek równole¿nikowy, podobnie jak Coulmenele i Nabema. Pas Youkou ma kierunek N-S, Ngoybo –
NW-SE, a Bondjodjouala ma formê pierœcieniow¹, otwart¹
ku pó³nocy (Meloux i in., 1983).
Basen Sembe-Ouesso
Basen Sembe-Ouesso zajmuje obszar 60 000 km2 w
pó³nocno-zachodniej i pó³nocnej czêœci Konga. Jest s³abo
poznany, stanowi prawdopodobnie przed³u¿enie basenu
Niari. Kontynuacja tego basenu znajduje siê w po³udniowej czêœci Republiki Œrodkowoafrykañskiej i w po³udniowej czêœci Kamerunu. Basen wype³niaj¹ formacje ska³
metamorficznych – od najstarszej (Meloux i in., 1983):
 formacja ³upków kwarcytycznych Ouesso (SO1),
o mi¹¿szoœci 1500 m, w czêœci sp¹gowej sk³adaj¹ca siê
z ³upków kwarcytowych przechodz¹cych w piaskowce
kwarcowe oraz ³upki mikowe, niekiedy ze spoiwem wêglanowym. Wiek tej formacji, poprzez porównanie z jej odpowiednikiem w Gabonie, szacuje siê na 1800–1700 mln lat
(paleoproterozoik);
 formacja piaskowcowo-i³owcowa Sembe-Ouesso
(SO2), niezgodnie zalegaj¹ca na formacji Ouesso. W sp¹gu
s¹ to piaskowce z wk³adkami zlepieñców, przechodz¹ce
wy¿ej w piaskowce drobnoziarniste i ska³y ilaste. W stropie
tej formacji w rejonie Ouesso wystêpuj¹ skrzemionkowane
tufy, a w rejonie Sembe – piaskowce œrednio- i drobnoziarniste z jaspisami, prze³awiceniami i³owców i poziomami
wêglanowymi;
 formacja tillitów Dja (T). Utwory tillitowe to bloki
i ró¿nej wielkoœci otoczaki kwarcytów, ³upków, dolerytów
i ska³ pod³o¿a krystalicznego, tkwi¹ce w spoiwie ilastym
z pirytem. Pojawiaj¹ siê tak¿e przewarstwienia czarnych
ska³ i³owcowych i wêglanów. Wiek formacji tillitowej jest
szacowany na neoproterozoik.
W czêœci pó³nocnej wystêpuj¹ zmetamorfizowane utwory formacji Bole (SB) i Nola (SN), które z racji wykszta³cenia
litologicznego s¹ korelowane, odpowiednio, z formacjami
³upków kwarcytycznych Ouesso i piaskowcowo-i³owcow¹
formacj¹ Sebme-Ouesso. S¹ one powszechne w Kamerunie
i Republice Œrodkowoafrykañskiej.

W basenie Sembe-Ouesso na znacznych obszarach
wystêpuj¹ diabazy, w postaci ¿y³ i silli o sporej mi¹¿szoœci,
a wokó³ nich widaæ efekty metamorfizmu kontaktowego.
W basenie tym s¹ wydzielane dwie mniejsze struktury –
subbaseny Sembe i Ouesso – charakteryzuj¹ce siê obecnoœci¹ horstów i rowów tektonicznych. Ska³y s¹ miejscami
sfa³dowane, a lokalnie wystêpuj¹ uskoki odwrócone.
Z£O¯A SUROWCÓW MINERALNYCH
Poszukiwania surowców mineralnych rozpoczêto po II
wojnie œwiatowej, kiedy powsta³o Bureau Minier de la
France d’Outre-Mer (BUMIFOM), które prowadzi³o prace
z zakresu kartografii geologicznej i poszukiwania z³ó¿
kopalin na terenach kolonii. W basenie Niari poszukiwano
rud metali – miedzi, o³owiu i cynku; w Mayombe – cyny,
wolframu, z³ota i diamentów; w masywie Chaillu – ¿elaza
i niklu; a na wybrze¿u Atlantyku fosforytów i piasków z minera³ami ciê¿kimi. Od 1947 r. prace prospekcyjne uranu rozpocz¹³ francuski Commissariat a l’Energie Atomique (CEA).
Prace nabra³y tempa po odkryciu z³o¿a uranu Munana w
Gabonie, w usytuowanym niedaleko granicy basenie Franceville. Pierwsze z³o¿e ropy naftowej i gazu ziemnego na
wybrze¿u atlantyckim w pobli¿u Pointe-Noire odkryto ju¿
w 1951 r.
Po uzyskaniu niepodleg³oœci przez Republikê Konga
francuskie agendy rz¹dowe kontynuowa³y jeszcze przez
kilka lat prospekcjê na podstawie porozumieñ z rz¹dem
kongijskim. Zadania poszukiwawcze BUMIFOM-u
przejê³a utworzona w 1959 r. francuska s³u¿ba geologiczna
– Bureau de Recherches Géologiques et MiniÀres (BRGM).
Wœród prowadzonych przez ni¹ prac badawczych najciekawsze by³y misje rozpoznawcze w masywie Ivindo i basenie Sembe-Ouesso w pó³nocnej czêœci Konga, czyli na
obszarach o bardzo s³abym rozpoznaniu geologicznym.
BRGM zakoñczy³ swe zaanga¿owanie w Republice Konga
w 1967 r., a CEA w 1968 r.
W 1962 r. rz¹d kongijski powo³a³ Bureau Minier
Congolais (BUMICO), które poszukiwa³o nagromadzeñ
z³ota i o³owiu w Mayombe, a tak¿e cyny, diamentów i mieszaniny tantalitu z kolumbitem (tzw. koltanu) w masywie
Chaillu. Pocz¹wszy od 1965 r. BUMICO zosta³o kongijskim
partnerem w projektach prowadzonych przez misje zagraniczne. Wspó³pracowa³o z PNUD (agenda ONZ) i FED
(europejski fundusz rozwoju), a od 1965 r. z misj¹ radzieck¹ (Technoeksport), która przez kilka lat prowadzi³a
prace poszukiwawcze, m.in. diamentów w masywie Chaillu i na jego obrze¿eniu, z³ota w Mayombe oraz metali w
basenie Niari.
Po likwidacji BUMICO w 1972 r. prace poszukiwawcze s¹ nadzorowane przez Centre de Recherche Géologique et MiniÀre (CRGM), znajduj¹ce siê w strukturach
administracji rz¹dowej. Wœród projektów poszukiwawczych nale¿y wymieniæ prace prowadzone przez Rumunów
w celu okreœlenia zasobów rud ¿elaza w Chaillu (Geomin)
oraz oszacowania roponoœnoœci niecki kongijskiej. Bu³garska firma Technoexportstroy w latach 1974–1976 realizowa³a projekt, w ramach którego ocenia³a zasoby metali
podstawowych we wschodniej czêœci basenu Niari.
W 1979 r. utworzono Kongijskie Przedsiêbiorstwo
Poszukiwañ i Eksploatacji Górniczej (Société Congolaise
de Recherche et d’Exploitation MiniÀre – SOCOREM),
które prowadzi³o dzia³alnoœæ do 1989 r. Okres 1989–2005
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charakteryzowa³ siê niewielk¹ aktywnoœci¹ poszukiwañ
sta³ych surowców mineralnych. W³aœciwie ogranicza³y siê
one do prospekcji z³ó¿ z³ota przez firmy zagraniczne w
masywie Chaillu, ³añcuchu Mayombe i basenie Sembe-Ouesso. Niemniej powsta³y wówczas trzy wa¿ne opracowania geologiczne, które nadal s¹ aktualne i niezbêdne
do planowania dalszych prac poszukiwawczych.
W 1983 r. opublikowano Plan Minéral de la République
Populaire du Congo, opracowany przez BRGM na zamówienie kongijskiego Ministerstwa Górnictwa i Energii. W tym
obszernym opracowaniu, licz¹cym 725 stron, przedstawiono wyniki prac poszukiwawczych prowadzonych na obszarze Republiki Konga do 1982 r. Autorzy: Jean Meloux,
Michel Bigot, Jean Claude Viland i ich kongijscy partnerzy,
siêgnêli do pierwotnych, niepublikowanych prac geologicznych, znajduj¹cych siê w archiwach BRGM i dawnego
BUMIFOM. Dotarli tak¿e do materia³ów archiwalnych
francuskich firm, które w okresie kolonialnym eksploatowa³y z³o¿a surowców mineralnych na terenie tego pañstwa.
Prze³om w prowadzeniu poszukiwañ geologicznych
i eksploatacji górniczej z³ó¿ surowców sta³ych przyniós³,
wprowadzony w 2005 r., Kodeks górniczy, który z uzupe³niaj¹cymi je dekretami z lat 2007–2010 stworzy³ liberalne, doœæ atrakcyjne warunki prawno-formalne i zachêty
finansowe do prowadzenia prac poszukiwawczych i eksploatacji z³ó¿ surowców mineralnych, gwarantuj¹c m.in.
wolny transfer kapita³ów, redukcje podatkowe i mo¿liwoœæ
transferu koncesji wydobywczej. Prawo dotycz¹ce eksploatacji wêglowodorów okreœla inny akt ustawodawczy.
Ustanowienie nowego ³adu koncesyjnego zaowocowa³o pojawieniem siê w Kongo wielu projektów prac
poszukiwawczych, prowadzonych m.in. przez niewielkie
firmy prywatne typu junior company z Kanady, Australii
czy Wielkiej Brytanii, uczestnicz¹ce w poszukiwaniach
z³ota, ¿elaza, soli potasowych czy fosforytów. Coraz bardziej aktywne s¹ tak¿e firmy chiñskie, dzia³aj¹ce bezpoœrednio lub poprzez firmy zachodnie, których s¹ w³aœcicielami.
Ropa naftowa
Najwa¿niejszym bogactwem Republiki Konga jest
ropa naftowa wystêpuj¹ca w basenie nadbrze¿nym (z³o¿a
na l¹dzie) i na szelfie atlantyckim (z³o¿a offshore). Z³o¿a
ropy naftowej, którym w wielu polach towarzyszy gaz
ziemny, wystêpuj¹ w utworach kredowych, a czynnikiem
sprzyjaj¹cym ich akumulacji, oprócz litologii, s¹ struktury
tektoniczne typu rowów i zrêbów, których powstanie jest
zwi¹zane z otwarciem Atlantyku. Do najwiêkszych firm
dzia³aj¹cych w Kongo nale¿y Total E&P Congo, która
wydobywa 60% kongijskiej ropy naftowej. W 2019 r.
Total, wspólnie z amerykañskim Chevronem, w³oskim
koncernem ENI i kongijskim SNPC, rozpocz¹³ eksploatacjê z³o¿a Moho-Bilondo, oddalonego od wybrze¿a o 75 km,
na wodach Atlantyku o g³êbokoœci 750 m. Jest to najwiêksze kongijskie z³o¿e, z którego dziennie wydobywa
siê 140 000 bary³ek ropy naftowej. Zwiêkszy³o ono krajowe wydobycie ropy o ok. 25%, do poziomu 350 000
bary³ek dziennie. Republika Konga jest obecnie trzecim w
Afryce Subsaharyjskiej, po Nigerii i Angoli, producentem
ropy naftowej.
Total, Chevron i Exxon prowadz¹ obecnie wspólne
badania i przygotowania do eksploatacji kolejnych z³ó¿ w
strefie g³êbokiego szelfu atlantyckiego, tzw. projekty MTPS
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– Mer TrÀs Profonde Site. Najbardziej zaawansowany jest
projekt Lianzi, obejmuj¹cy wspólne zagospodarowanie przez
Kongo i Angolê z³o¿a odkrytego na granicy tych pañstw
(udzia³y 50:50). Nowe z³o¿a, które zostan¹ w³¹czone do
produkcji w ci¹gu najbli¿szych 5–10 lat, zapewni¹ utrzymanie wydobycia na dzisiejszym poziomie, a mo¿e nawet
doprowadz¹ do jego zwiêkszenia.
Problemem, zwi¹zanym nie tylko z efektywnoœci¹ ekonomiczn¹, jest spalanie gazu ziemnego towarzysz¹cego
ropie naftowej, prawie w ca³oœci, we flarach. Jego wykorzystanie mia³oby dodatni efekt ekonomiczny i ekologiczny w postaci produkcji czystej energii elektrycznej, której
niedostatek jest w Republice Konga bardzo odczuwalny.
Zasoby ropy naftowej Republiki Konga s¹ szacowane na
1600 mln bary³ek, a gazu ziemnego na 111 mld m3
(https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20494/Energy_profile_congo.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
Rudy ¿elaza
Wystêpowanie rud ¿elaza w masywach Chaillu i Ivindo
by³o sygnalizowane ju¿ na pocz¹tku lat 50. XX w. Po kilkudziesiêciu latach prac rozpoznawczych udokumentowano
zasoby rud trzech z³ó¿ w po³udniowej czêœci masywu Chaillu oraz piêciu z³ó¿ w masywie Ivindo, w pó³nocnej czêœci
kraju. Z³o¿a te wystêpuj¹ w masywach skalnych wieku
archaicznego i proterozoicznego, w zmetamorfizowanych
utworach pochodzenia osadowo-wulkanicznego – itabirytach. Tworz¹ one pasy zieleñcowe, w których itabirytom
towarzysz¹ amfibolity i ³upki zieleñcowe. W Republice
Konga oraz w Gabonie i Kamerunie pasma wychodni itabirytów s¹ zwane sillon, co mo¿na t³umaczyæ jako bruzda.
Tworz¹ one wzgórza, wyraŸnie zaznaczaj¹ce siê w morfologii terenu, o d³ugoœci dziesi¹tek kilometrów. S¹ to z³o¿a rud
magnetytowych o zawartoœci Fe rzêdu 35–40%, powszechnie znane jako banded iron formation (BIF). W strefach
przypowierzchniowych procesy wietrzeniowe powoduj¹
transformacjê rudy magnetytowej w rudê hematytow¹,
³ugowanie krzemionki i wzrost zawartoœci ¿elaza nawet do
65%. Tak bogatych rud hematytowych nie trzeba wzbogacaæ,
bowiem spe³niaj¹ one hutnicze standardy technologiczne,
wymagaj¹ce stosowania koncentratu wsadowego (tzw.
mia³u) o zawartoœci co najmniej 62% Fe. Rudy hematytowe
tego typu s¹ zwane DSO (Direct Shiping Ore – bezpoœrednia
wysy³ka rudy) i zdecydowanie wzmacniaj¹ konkurencyjnoœæ cenow¹ ich producentów, poniewa¿ zwiêkszenie
zawartoœci Fe we wsadzie o 1% powy¿ej 62% zwiêksza
uzysk surówki o 2% i ogranicza zu¿ycie koksu o 3%.
Z³o¿a BIF zawieraj¹ najwiêksze na œwiecie zasoby
¿elaza. Wystêpuj¹ i s¹ eksploatowane m.in. w Brazylii,
Australii, Indiach, Rosji i na Ukrainie, a du¿e, eksploatowane z³o¿a tego typu s¹ znane z Afryki Zachodniej: Mauretanii, Liberii, Gwinei i Sierra Leone. Zasoby z³ó¿
kongijskich, rozpoznanych przez firmy posiadaj¹ce koncesje poszukiwawcze b¹dŸ eksploatacyjne, oszacowane na
podstawie danych przekazywanych przez koncesjobiorów
do Ministerstwa Górnictwa i Geologii, wynosz¹ (wg stanu
na lipiec 2018 r.):
 Zanaga (Chaillu) – 4,0 mld t, œr. zaw. 33,9% Fe, koncesjonariusz – MPD Kongo-Xstrata;
 Mayoko (Chaillu) – 33,0 mln t, œr. zaw. 55,0% Fe,
prawdopodobnie tylko ruda hematytowa. Koncesjonariusz
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Sapro Mayoko SA w maju 2018 r. rozpocz¹³ próbn¹ eksploatacjê z³o¿a;
 Mayoko Moussondji (Chaillu) – 917 mln t, œr. zaw.
31,4% Fe;
 Avima (Ivindo) – 690 mln t, œr. zaw. 58% Fe, koncesjonariusz – Core Mining;
 Nadeba Nord (Ivindo) – 252 mln t, œr. zaw. 63,6% Fe.
Z³o¿e przecina granica z Kamerunem. Po stronie kameruñskiej zasoby wynosz¹ 163 mln t. Koncesjonariuszami obu
czêœci z³o¿a s¹ Congo Iron i Sundance Resources;
 Badondo (Ivindo) – 3,6–6,1 mld t, œr. zaw. 30–65% Fe,
koncesjonariusz – Equatorial Resources.
W masywie Ivindo jest jeszcze kilka podobnych struktur z mineralizacj¹ Fe typu BIF, jednak nie ma informacji
o ich zasobach. Wed³ug naszych szacunków, wynikaj¹cych
z analizy dostêpnych danych, ³¹czne zasoby geologiczne
rud ¿elaza w Republice Konga mog¹ siêgaæ nawet 15 mld t,
co plasowa³oby ten kraj wœród 10 pañstw o najwiêkszych
zasobach rud ¿elaza na œwiecie.
Wyczerpywanie siê zasobów bogatych z³ó¿ rud ¿elaza
u dotychczasowych producentów mo¿e stanowiæ szansê
dla krajów Afryki Œrodkowej, w tym Republiki Konga.
Obecnie kraje afrykañskie dostarczaj¹ na œwiatowy rynek
ok. 4% ¿elaza, ale w ci¹gu 10 lat udzia³ ten mo¿e osi¹gn¹æ
15%. Problemem, stoj¹cym na przeszkodzie w podjêciu
eksploatacji afrykañskich z³ó¿, jest brak infrastruktury
komunikacyjnej (drogi, linie kolejowe), umo¿liwiaj¹cej
transport rud do portów kongijskich, gaboñskich lub kameruñskich, zlokalizowanych na wybrze¿u Atlantyku.
Surowce chemiczne dla rolnictwa
Poszukiwania z³ó¿ wêglowodorów, prowadzone wzd³u¿
wybrze¿a Atlantyku od Gabonu po Angolê, doprowadzi³y
do odkrycia w seriach osadowych w basenie nadbrze¿nym
dolnokredowej formacji ewaporatowej z solami potasowymi, a w stropie utworów górnokredowych piaskowców z fosforytami.
Sole potasowe. Na pocz¹tku lat 60. XX w. rozpoczêto
w basenie nadbrze¿nym (Bassin Côtier) systematyczne
prace poszukiwawcze, które doprowadzi³y do odkrycia w
odleg³oœci ok. 40 km na N od Pointe-Noire z³o¿a soli potasowych Holle–St. Paul. W 1969 r. rozpoczêto jego eksploatacjê. Pok³ady soli potasowych wystêpuj¹ na g³êbokoœci
od 290 do 460 m p.p.t. W czerwcu 1977 r. wskutek b³êdów
górniczych nast¹pi³ przyp³yw wód podziemnych do wyrobisk
kopalnianych, którego nie uda³o siê opanowaæ, i w ci¹gu
kilku dni kopalnia zosta³a ca³kowicie zalana. W trakcie
prawie 8 lat eksploatacji wydobyto 7,4 mln t soli potasowych zawieraj¹cych œrednio 27,69% K2O.
Seria ewaporatowa w basenie nadbrze¿nym sk³ada siê
z 11 cykli sedymentacyjnych o mi¹¿szoœci od kilku do 180 m.
Ze z³o¿owego punku widzenia interesuj¹ce s¹ cykle od II do
X, rozprzestrzenione na ca³ym obszarze basenu. W wy¿szych
czêœciach ka¿dego cyklu wystêpuj¹ przewarstwiaj¹ce siê
pok³ady soli kamiennych, sk³adaj¹ce siê z halitu (NaCl) oraz
soli potasowo-magnezowych w postaci karnalitu (KMgCl3
´ 6H2O), sylwinitu (KCl), biszofitu (MgCl2 ´ 6H2O) i tachydrytu (2MgCl2 ´ 6H2O). Zawartoœæ K2O w warstwach
wy¿szych cykli waha siê od 19 do 30%, a mi¹¿szoœæ pojedynczego pok³adu soli potasowej siêga 20 m.
Obecnie w basenie nadbrze¿nym s¹ prowadzone dwa
projekty maj¹ce na celu rozpoznanie i podjêcie eksploata-

cji z³ó¿ soli potasowych. Projekt Sintoukola Potash na
obszarze koncesyjnym oddalonym o oko³o 60 km na NNW
od Pointe-Noire prowadzi australijska firma Elemental
Minerals. Zasoby rozpoznane w kategorii C1 wynosz¹
229 mln t – zawieraj¹ one 21,3% K2O, a zasoby rozpoznane
w kategorii C2 wynosz¹ 289 mln t – zawieraj¹ 21,4% K2O.
Z³o¿e zalega na g³êbokoœci ok. 300 m p.p.t. Projekt Mengo
jest rozwijany przez Magminerals Potasses Congo (MPC)
– firmê kanadyjsk¹, kontrolowan¹ przez chiñski Evergreen
Industries. Z³o¿e le¿y ok. 30 km na NW od Pointe-Noire.
Zwraca uwagê mi¹¿szoœæ pok³adów solnych. Pok³ad nr 1
ma mi¹¿szoœæ 19,1 m (i œredni¹ zawartoœæ 17% KCL),
pok³ad nr 2 – 12,5 m (11,7%), pok³ad nr 3 – 9,6 m
(23,9%) i pok³ad nr 4 – 25,1 m (17,9%). Zasoby soli w
przeliczeniu na KCL wynosz¹ 33,75 mln t. W ró¿nej fazie
rozwoju jest kilka innych projektów rozpoznania z³ó¿ soli
potasowych, a zasoby prognostyczne siêgaj¹ setek mln ton.
Kongijskie wyst¹pienia soli potasowych charakteryzuj¹ siê bardzo dobrymi parametrami z³o¿owymi. Wa¿nymi cechami tych z³ó¿ s¹ du¿a mi¹¿szoœæ pok³adów oraz
wysoka zawartoœæ zwi¹zków potasu i magnezu. Korzystne
warunki geologiczne i hydrogeologiczne umo¿liwiaj¹ eksploatacjê metod¹ podziemnego ³ugowania. Bliskoœæ portu
w Pointe-Noire, transport solanki ruroci¹gami i mo¿liwoœæ
zrzutu pozosta³oœci solankowych do wód Atlantyku stwarzaj¹
bardzo konkurencyjne warunki dla inwestycji górniczych.
Fosforyty. W stropie utworów kredowych w basenie
nadbrze¿nym, w piaskowcach formacji Holle (mastrycht),
stwierdzono wystêpowanie nagromadzeñ fosforytów w
piaskach i piaskowcach ilastych. Seria fosforytowa wystêpuje p³ytko, a jej wychodnie odkryto w wielu punktach w
pasie od granicy z Angol¹ (Kabinda) na po³udniowym
zachodzie a¿ po rejon Sintu-Kola, czyli na odcinku prawie
100 km. W sumie odkryto 11 nagromadzeñ fosforytów,
w których zawartoœæ P2O5 dochodzi³a do 30%.
W 2010 r. australijska firma Cominco Resources Ltd.
rozpoczê³a poszukiwania w rejonie miejscowoœci Hinda,
usytuowanej ok. 40 km na NNE od Pointe-Noire. Wykonano ponad 900 otworów wiertniczych, którymi udokumentowano obecnoœæ blisko 405 mln t rudy o zawartoœci 11,0%
P2O5. Dodatkowe, potencjalne zasoby rudy s¹ szacowane na
180 mln t. Z³o¿e wystêpuje w rowie tektonicznym o rozci¹g³oœci NE-SW, d³ugoœci ponad 20 km i szerokoœci
ok. 0,3–0,8 km. Zalega ono p³ytko pod powierzchni¹ terenu (od 10 do 45 m), a jego mi¹¿szoœæ siêga 60 m. W 2018 r.
firma Cominco Resources Ltd. uzyska³a 25-letni¹ koncesjê
na eksploatacjê z³o¿a, jednak na pocz¹tku 2019 r. zosta³a
przejêta przez brytyjsko-po³udniowoafrykañsk¹ firmê
Kropz plc.
Z³o¿a polimetaliczne Cu-Pb-Zn
O wystêpowaniu z³ó¿ polimetalicznych w basenie Niari wiedziano ju¿ pod koniec XIX w. Z³o¿a te, manifestuj¹ce
siê na powierzchni terenu wielobarwnymi czapami ¿elaznymi, przyci¹ga³y uwagê poszukiwaczy. W latach 30. XX w.
podjêto ich eksploatacjê w wielu kopalniach odkrywkowych. Najpierw zrobi³y to firmy francuskie, póŸniej kongijskie, a tak¿e radzieckie i bu³garskie misje geologiczne.
Eksploatacja ta, o ró¿nym natê¿eniu, trwa³a do 1983 r.
Polimetaliczne z³o¿a Cu-Pb-Zn wystêpuj¹ w neoproterozoicznych ska³ach wêglanowych formacji SCIII, nale¿¹cych
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do grupy ska³ ³upkowo-wêglanowych (schisto-calcaire),
oraz w formacji zlepieñców Niari w sp¹gu grupy Mpioka
(Mp). Cia³a rudne maj¹ formy soczewkowe, a czynnikiem
kontroluj¹cym rozmieszczenie mineralizacji s¹ strefy
uskokowe. Dotyczy to zw³aszcza obszarów utleniania pierwotnych rud siarczkowych, w których jest obecna parageneza
piryt, chalkopiryt, bornit, kowelin, chalkozyn, galena, sfaleryt
i molibdenit. Strefa utlenienia siêga nawet do g³êbokoœci
200 m. Wystêpuje w niej ca³a gama minera³ów wtórnych:
wêglanów, tlenków, krzemianów, soli siarczanowo-arsenianowych miedzi, cynku i o³owiu. W strefie wietrzeniowej
jest notowana podwy¿szona radioaktywnoœæ, a wœród minera³ów zawieraj¹cych uran zidentyfikowano gummit i metatorbernit. Wed³ug oceny CEA koncentracje te nie maj¹
znaczenia ekonomicznego. Utlenione rudy Cu-Pb-Zn
przez dziesi¹tki lat by³y przedmiotem eksploatacji górniczej. Asocjacje geochemiczne w z³o¿ach s¹ zmienne, w niektórych rejonach przewa¿a miedŸ, w innych s¹ obecne
g³ównie o³ów i cynk. Wœród pierwiastków towarzysz¹cych
wymienia siê srebro, kadm, german, molibden, kobalt oraz
arsen. Zasoby rudy w poszczególnych z³o¿ach, na które
sk³adaj¹ siê niewielkie cia³a rudne, s¹ niewielkie, pomimo
du¿ej zawartoœci metali w strefach utlenienia – w przypadku Cu siêgaj¹cej kilkunastu procent, a Pb i Zn nawet
kilkudziesiêciu procent.
Z³o¿a polimetaliczne wystêpuj¹ w po³udniowo-zachodniej i wschodniej czêœci basenu Niari, w równole¿nikowym pasie d³ugoœci ok. 80–100 km – od Boko-Songo po
Mindouli. We wschodniej czêœci basenu Niari 4 z³o¿a eksploatowano do 1978 r. – w regionie M’Passa–M’Zala–Mindouli. Ponadto znanych jest 11 lokalizacji z mineralizacj¹
Cu-Zn-Pb lub Cu-Pb-Zn. W czêœci zachodniej pasa rudnego okruszcowanie jest obecne w niecce Boko-Songho i rejonie M’Fouati. Eksploatacjê prowadzono tu do 1983 r.
W obu rejonach odkryto 8 z³ó¿ i w wiêkszoœci wyeksploatowano, g³ównie ich strefy utlenione. By³y to z³o¿a
Cu-Pb-Zn ze zmiennym udzia³em poszczególnych metali,
a pierwiastkami towarzysz¹cymi by³y kadm, arsen, kobalt
i srebro. Ponadto zidentyfikowano na tym obszarze ponad
40 punktów mineralizacji polimetalicznej.
Oceniaj¹c potencja³ z³o¿owy wyst¹pieñ polimetalicznych w po³udniowej i wschodniej czêœci basenu Niari,
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e:
 z³o¿a polimetaliczne wystêpuj¹ w rozleg³ym pasie,
ci¹gn¹cym siê na d³ugoœci ok. 100 km. W obszarze tym
zidentyfikowano kilkanaœcie z³ó¿ i kilkadziesi¹t wyst¹pieñ
mineralizacji Cu-Pb-Zn lub Pb-Zn-(Cu) wraz z pierwiastkami towarzysz¹cymi;
 rozpoznano dwa typy rud: rudy utlenione, sk³adaj¹ce
siê z mieszaniny wêglanów, tlenków, krzemianów, fosforanów i siarczano-arsenianów oraz rudy pierwotne, z³o¿one
g³ównie z siarczków miedzi, o³owiu, cynku i ¿elaza. Zidentyfikowano tak¿e siarczki molibdenu i germanu;
 w Republice Konga eksploatacja jest prowadzona od
pocz¹tku XX w. i objê³a przede wszystkim strefy utlenione
z³ó¿. Wydaje siê, ¿e najwiêksze, p³ytko zalegaj¹ce z³o¿a
tego typu zosta³y w du¿ej mierze wyeksploatowane i nie
ma szansy na znacz¹ce powiêkszenie ich zasobów;
 pierwotna, siarczkowa mineralizacja neoproterozoicznych formacji ska³ wêglanowych jest znana z wielu z³ó¿
znajduj¹cych siê w zasiêgu orogenezy panafrykañskiej,
m.in. w strefie orogenu zachodniokongijskiego w Kongo,
Kabindzie i DRK, a w zasiêgu ³uku lufiliañskiego w DRK
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i Zambii, np. z³o¿a Kipushi, Kengere, Kabwe (wczeœniejsza nazwa Broken Hill) i Lombe, oraz w Namibii i RPA.
Proces, który doprowadzi³ do powstania tych z³ó¿, mia³
zasiêg regionalny, a wiek izotopowy galeny wskazuje na
jego dwa etapy: 700–650 mln i 450–430 mln lat. Nie
mo¿na wykluczyæ szansy na odkrycie w basenie Niari
mineralizacji pierwotnej.
Z³oto
Obecnoœæ z³ota w osadach aluwialnych odkryto w
Republice Konga na pocz¹tku XX w., a w 1938 r.
przyst¹piono do górniczej eksploatacji jego z³ó¿. Wydobycie prowadzono w trzech strukturach geologicznych:
³añcuchu Mayombe, masywie Chaillu oraz w masywie
Ivindo. Do 1962 r. dzia³alnoœæ tê prowadzi³o kilkanaœcie
firm francuskich. W rejonie ³añcucha Mayombe pozyska³y
one 5333 kg z³ota, z masywu Chaillu – 1450 kg, a z masywu Ivindo 1850 kg – w sumie 8633 kg z³ota. Rocznie wydobycie kszta³towa³o siê na poziomie ok. 345 kg. W 1962 r.
rz¹d kongijski nakaza³ zamkniêcie europejskich firm zajmuj¹cych siê pozyskiwaniem z³ota i ustanowi³ mo¿liwoœæ
prowadzenia tej dzia³alnoœci przez osoby fizyczne. W latach
1963–1981 oficjalnie zarejestrowane wydobycie wynios³o
³¹cznie 1255 kg, czyli 66 kg rocznie (Meloux i in., 1983).
Nie ma oficjalnych, rz¹dowych danych na temat wspó³czesnego wydobycia z³ota w Republice Konga. Wed³ug szacunków USGS (2019) wynosi ono ok. 150 kg rocznie.
Zdaniem ekspertów, m.in. francuskiego BRGM, rzeczywisty urobek mo¿e byæ nawet dwukrotnie wiêkszy, a du¿a
czêœæ z³ota jest sprzedawana w tzw. szarej strefie, z pominiêciem struktur pañstwowych. Ten sposób eksploatacji,
okreœlany w literaturze jako Artisanal and Small Scale
Mining (ASM), jest stosowany w wielu pañstwach Afryki
i pomimo ogromnych szkód w œrodowisku naturalnym
oraz dewastacji z³ó¿ jest on doœæ powszechnie tolerowany
przez lokalne rz¹dy (Wo³kowicz, 2013).
Zasoby z³ó¿ aluwialnych zosta³y oszacowane przez
BRGM na 145,1 t z³ota (Strategie..., 2012). Dotychczas
eksploatowano wy³¹cznie z³o¿a aluwialne. Nie udokumentowano z³ó¿ pierwotnych, które s¹ Ÿród³em z³ó¿ okruchowych.
Znajdowano natomiast okaza³e samorodki. Najwiêkszy,
nazwany Ambasadorem, o wadze ponad 1 kg, znaleziono
w sillonie Mayoko w masywie Chaillu. W strefie tej znaleziono tak¿e mniejsze samorodki, o wadze od 10 do 70 g.
W latach 2006–2011 kanadyjska firma Mexivada Mining Corp.
prowadzi³a na obszarze Mayoko prace poszukiwawcze.
W³adze tej firmy oznajmi³y, ¿e wœród pasów zieleñcowych
odkryto mineralizacjê z³otonoœn¹ w postaci:
 ¿y³ kwarcowych ze z³otem i siarczkami, tworz¹cych
sztokwerki w strefach uskokowych;
 mineralizacji rozproszonej w kwarcytach ¿elazonoœnych z zawartoœci¹ 1–11 g/t Au;
 mineralizacji Au-Bi;
 z³ota rozproszonego w metazlepieñcach typu
Witwatersrand.
Nie opublikowano jednak danych potwierdzaj¹cych te
informacje, a po 2011 r. firma zrezygnowa³a z prac okreœlonych w umowie koncesyjnej.
W Mayombe Oriental, gdzie poszukiwania Au w aluwiach s¹ prowadzone od blisko 100 lat (np. obszar Kakamoeka i Dimonika), brytyjska firma Kola Gold Ltd.
prowadzi³a poszukiwania mineralizacji pierwotnej – wyników prac nie opublikowano.
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W masywie Ivindo w trakcie prac poszukiwawczych w
sillonie Mont Badondo i w sektorze Ellen-Nabeba w kwarcytach ¿elazistych i otaczaj¹cych je ³upkach stwierdzono
sztokwerki kwarcowe ze z³otem oraz ¿y³y kwarcowe ze
z³otem. W jednej z ¿y³ zawartoœæ Au mia³a wynosiæ 48,5 g/t.
(Meloux i in., 1983). Podobne komunikaty o odkryciu pierwotnej mineralizacji z³ota og³osi³y firmy prowadz¹ce prace poszukiwawcze w ³añcuchu Mayombe, w rejonie
sillonu Zanaga w masywie Chaillu oraz w masywie Ivindo
(m.in. SEMI, Panorama Resources oraz Congo Gold S.A.).
Nie opublikowano jednak raportów z zakoñczonych prac
poszukiwawczych. Optymistyczni eksperci mówi¹ o czekaj¹cym Republikê Konga boomie na z³oto, który nast¹pi
po intensyfikacji poszukiwañ tego kruszcu, zw³aszcza w
obszarach archaicznych pasów zieleñcowych, które wszêdzie na œwiecie s¹ strefami z³otonoœnymi. Perspektywiczne
s¹ tak¿e metasedymenty i kwarcyty paleoproterozoiczne
znane z ³añcucha Mayombe (utwory grupy Bikossi) i dolnego neoproteroziku (ska³y grupy Sounda). Potencja³
z³otonoœny maj¹ tak¿e utwory paleoproterozoiku basenu
Sembe-Ouesso.
Diamenty
W Republice Konga diamenty s¹ znajdowane wy³¹cznie
w osadach aluwialnych. Pierwsze informacje o ich wystêpowaniu pochodzi³y z prac prospekcyjnych prowadzonych
w 1951 r. w ³añcuchu Mayombe. Do 1967 r. znaleziono w
tych górach zaledwie 18 diamentów o ³¹cznej wadze 7,64 karatów. By³y to drobne okazy – najwiêkszy wa¿y³ 1,6 karata.
Du¿o ciekawsze s¹ wyniki z masywu Chaillu. Podczas prac
poszukiwawczych i eksploatacji do 1967 r. znaleziono
³¹cznie 7457 diamentów o wadze 2271 karatów. W masywie Ivindo w sektorze Kelle-Mbamo BRGM prowadzi³o
wstêpne prace poszukiwawcze w latach 1962–1967. Znaleziono wówczas 31 diamentów o sumarycznej wadze
3204 karatów. Od 1967 r. wydobycie diamentów, podobnie
jak z³ota, prowadz¹ osoby fizyczne. Najwiêksze strefy
pozyskiwania diamentów znajduj¹ siê w skrajnie pó³nocno-wschodniej czêœci Republiki Konga, w pobli¿u granicy
z Republik¹ Œrodkowoafrykañsk¹ (departament Likoual),
w basenie Sembe-Ouesso (strefa Sangha), w masywie Ivindo (strefa Kelle-Mbpma), w masywie Chaillu i ³añcuchu
Mayombe (strefa Kouilou; Strategie…, 2012). Wed³ug szacunków BRGM zasoby diamentów w kongijskich aluwiach wynosz¹ od 9954 900 do 10 785 250 karatów
(Strategie..., 2012).
Nieznane jest pochodzenie diamentów znajdowanych
w aluwiach rzek w Republice Konga. Niektórzy geolodzy
upatruj¹ ich Ÿród³a w zlepieñcach i piaskowcach proterozoicznej grupy Bouenzien (Bz1 lub Bz0) lub kredowej formacji Carnot (Gc), które stanowi¹ wed³ug nich przejœciowe
z³o¿a diamentów pochodz¹cych z erodowanych kimberlitów o nie rozpoznanej lokalizacji. Cechy znajdowanych
diamentów, takie jak brak uszkodzeñ, wskazuj¹ na ich bardzo krótki transport.
Nowe dane o pochodzeniu kongijskich diamentów
uzyskano w gaboñskiej czêœci masywów Chaillu i Ivindo.
W okolicach miejscowoœci Makongonio firmy De Beers
i Southernera odkry³y w ska³ach archaicznych dajki diamentonoœnych metakimberlitów, podobne do kimberlitów
odkrytych na pó³nocy Gabonu w pobli¿u Mitzic (Le Bayon
i in., 2015a, b). Prawdopodobne jest odkrycie struktur

metakimberlitowych w archaicznych ska³ach obu masywów – Chaillu i Ivindo – równie¿ po stronie kongijskiej.
Warto zauwa¿yæ, ¿e kraton Kongo-Kasai obfituje w pola
diamentonoœnych kimberlitów. Rozmiary pojedynczych
kominów kimberlitowych s¹ czêsto liczone w setkach
metrów, ale niekiedy w dziesi¹tkach metrów (de Wit, Jelsma, 2014), co w powi¹zaniu z bujn¹ roœlinnoœci¹ strefy tropikalnej i silnym zwietrzeniem powierzchni terenu
skutkuje du¿ymi trudnoœciami w ich odkryciu.
Cyna i wolfram
W pó³nocnej czêœci zachodniego ³añcucha Mayombe
odkryto i eksploatowano aluwialne, kasyterytowo-wolframitowe z³o¿e Moufoumbi. W latach 1958–1968 wydobyto
z niego 577 t kasyterytu i 12,1 t wolframitu, a w z³o¿u
pozosta³o jeszcze ok. 100 t rudy o koncentracji kasyterytu
od 3,9 do 30 kg/m3 i 1300 t rudy o koncentracji kasyterytu
0,5–1 kg/m3. Obecnoœæ tak du¿ej zawartoœci kasyterytu w
aluwiach œwiadczy o bliskiej obecnoœci z³o¿a pierwotnego.
Poszukiwañ z³ó¿ pierwotnych nie prowadzono (Meloux
i in., 1983). W tej samej strukturze geologicznej odkryto
jeszcze z³o¿e aluwialne Bississi oraz 5 aluwialnych wyst¹pieñ
kasyterytu, który niekiedy wspó³wystêpuje z wolframitem oraz kolumbito-tantalitem (tzw. koltanem). Obszar perspektywiczny ci¹gnie siê przez prawie ca³y zachodni ³añcuch
Mayombe, od granicy z Gabonem na pó³nocy do granicy
z Kabind¹ na po³udniu.
Wszystkie przejawy mineralizacji Sn-W w Mayombe
s¹ przestrzennie zwi¹zane z neoproterozoicznymi dajkami
(apofizami) granitoidowymi. ród³em rud cyny i wolframu, ale tak¿e niobu, tantalu, bizmutu, molibdenu i pierwiastków ziem rzadkich (REE), mog¹ byæ sztokwerki ¿y³
kwarcowych z topazem oraz grejzeny z turmalinem i topazem. Obecnoœæ cyny jest tak¿e sygnalizowana w masywach Chaillu i Ivindo na pó³nocy kraju. Kasyteryt wystêpuje
tu w pegmatytach zawieraj¹cych koltan lub samodzielnie
w asocjacji z wolframitem.
Niob i tantal
Mieszaninê kolumbitu i tantalitu, popularnie nazywan¹
koltanem, odkryto w aluwiach masywu Chaillu, w okolicy
pasa zieleñców Mayoko, ju¿ w latach 40. XX w. Koncentracje koltanu w aluwiach wahaj¹ siê w ró¿nych potokach
od 400 do 1000 g/m3, przy czym malej¹ z biegiem tych
potoków. Zaobserwowano zwi¹zek anomalii aluwialnych
z wystêpowaniem ¿y³ pegmatytowych z turmalinami. Niektóre z tych ¿y³ by³y eksploatowane. Brakuje informacji
o iloœci koltanu wydobytego ze z³ó¿ pierwotnych oraz precyzyjnej lokalizacji ¿y³ pegmatytowych. Wysoka rynkowa
cena koltanu i jednoczeœnie niski koszt jego pozyskania
generuj¹ wysokie zyski, co nie sprzyja ujawnianiu takich
informacji. Tantal, którego g³ównym noœnikiem jest koltan,
ze wzglêdu na wykorzystywanie dochodów z jego sprzeda¿y do finansowania ró¿nego rodzaju niepokojów spo³ecznych, razem z cyn¹, wolframem i z³otem, zosta³ zaliczony
do tzw. metali konfliktowych 3TG. Dostawy tych metali do
pañstw Unii Europejskiej od 1 stycznia 2021 r. musz¹
pochodziæ z udokumentowanego Ÿród³a (Minera³y konfliktu, 2016; Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego, 2017).
Pomiêdzy 1945 a 1955 r. ze z³ó¿ aluwialnych w Mayoko wydobyto 22 t koltanu oraz 200 t korundu, który naj351
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prawdopodobniej wystêpuje w pegmatytach w paragenezie
z koltanem. Stwierdzono, ¿e koltan jest zwi¹zany z pegmatytami turmalinowo-muskowitowymi (tzw. pegmatites interieurs). Wielkoœæ kryszta³ów siêga decymetrów i zmniejsza
siê szybko w miarê oddalania siê od œrodkowych czêœci ¿y³
pegmatytowych.
Wystêpowanie koltanu w masywie Ivindo odkry³y misje
prospekcyjne BRGM prowadzone w latach 1964–1967.
Jego obecnoœæ stwierdzono w osadach kilkunastu potoków.
W próbach aluwialnych w pobli¿u bruzdy Avima (pó³nocna czêœæ masywu Ivindo) jego koncentracje dochodz¹ do
1200 g/m3. Bardzo ciekawe s¹ wyniki badañ koltanu z wyst¹pieñ w po³udniowej czêœci masywu Ivindo. W 42 próbkach tej mieszaniny minera³ów œrednia zawartoœæ Nb2O5
wynosi³a 49,5%, a Ta2O5 – 13,8%, ale najwa¿niejsze jest
stwierdzenie du¿ych domieszek skandu (rzêdu 0,2–0,3%) –
pierwiastka bardzo poszukiwanego przez nowoczesne technologie. W koltanie z rejonu Okanya-Soze zawartoœæ tantalu jest prawie dwukrotnie wy¿sza – 26,8% Ta2O5, a niobu
nieco ni¿sza – Nb2O5 – 46,7%. W aluwiach wspólnie z koltanem wystêpuj¹ du¿e koncentracje monacytu, który jest
minera³em fosforanowym zawieraj¹cym tor i wiele metali
z grupy REE, takich jak: cer, lantan, neodym, itr i prazeodym.
W masywie Ivindo koltan jest zwi¹zany z pegmatytami
znajduj¹cymi siê w peryferycznych czêœciach intruzji granitów (Meloux i in., 1983), co potwierdza ogólne modele
genetyczne tego typu z³ó¿ (Bradley i in., 2017). W obszarze
Haute Mayebe ¿y³y pegmatytowe tworz¹ soczewy o d³ugoœci 1–2 km i mi¹¿szoœci setek metrów.
W aluwiach rzecznych oprócz koltanu stwierdzono
wystêpowanie znacz¹cych iloœci rutylu, szelitu, wezuwianu, monacytu i cyrkonu. Obecny jest tak¿e turmalin, notowane s¹ œlady kasyterytu i chromitu. Koltan wykryto tak¿e
w z³o¿ach aluwialnych cyny i wolframu w zachodnim
³añcuchu Mayombe w rejonie Moufombui i Bississi. Z³o¿a
pierwotne wystêpuj¹ prawdopodobnie w pegmatytach
zwi¹zanych z neoproterozoicznymi granitoidami.
Na œwiecie z³o¿a tantalu i niobu wystêpuj¹ g³ównie w
pegmatytach towarzysz¹cych kwaœnym granitoidom, których przestrzenne rozmieszczenie jest ograniczane przez
strefy uskokowe. Wyró¿niane s¹ dwa typy z³ó¿ (Linnen,
2012). Ekonomicznie najwa¿niejsze s¹ z³o¿a pegmatytów
typu LCT (Li-Cs-Ta), które oprócz litu, cezu i tantalu
zawieraj¹ koncentracje Rb, Be, Nb, Sn i maj¹ podwy¿szon¹ zawartoœæ P, F i B. Najwiêksze z³o¿a tego typu
rozpoznano w Australii, Chinach, Brazylii i Kanadzie
(Krzak i in., 2021). W Afryce pegmatyty typu LCT wystêpuj¹ w Rwandzie, Burundi, DRK oraz w Ugandzie (Cerny,
2005; Linnen i in., 2012; Bradley i in., 2017). Wydobycie
koltanu ze z³ó¿ okruchowych DRK, Rwandy i Burundi w
2020 r. stanowi³o 57% œwiatowej produkcji tantalu (Callaghan, 2021). Drugi typ z³ó¿ pegmatytowych – Nb-B-F –
jest ekonomicznie mniej istotny, ale mo¿e zawieraæ interesuj¹ce koncentracje REE. Brak wyników szczegó³owych
badañ mineralogicznych i geochemicznych pegmatytów
z Ivindo, Chaillu i Mayombe nie pozwala na jednoznaczn¹
ocenê typu z³ó¿ pegmatytowych ze stwierdzon¹ mineralizacj¹ Ta-Nb, mo¿na jedynie domniemywaæ, ¿e s¹ to prawdopodobnie pegmatyty typu LCT.
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Nikiel i chrom
W latach 50. XX w. w pasie zieleñcowym Zanaga w
masywie Chaillu stwierdzono niewielkie wychodnie ska³
ultrazasadowych – dunitów. Wstêpne badania wykaza³y
obecnoœæ niklu – 0,2–0,4% zawartoœci w skale zwietrza³ej
i 0,15–0,20% w skale nie zwietrza³ej. Brak informacji o zawartoœci chromu w dunitach. W pozosta³ych sillonach
masywu Chaillu prospekcji rud Ni-Cr nie prowadzono.
Na pó³nocy kraju, w pobli¿u Elongo, wystêpuje masyw
ska³ ultrazasadowych o powierzchni ponad 50 km2.
Wschodnia czêœæ masywu zanurza siê pod piaskowce proterozoiku. S¹ w nim amfibolity z talkiem, w których
zawartoœæ Ni jest rzêdu 0,1%–0,2%. Nie ma informacji
o koncentracjach Cr.
Konkluduj¹c te skromne informacje o wystêpowaniu
niklu i chromu, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w archaicznych masywach Chaillu i Invido nie prowadzono poszukiwañ dedykowanych tym metalom. Wystêpowanie w wielu miejscach
intruzji ska³ ultrazasadowych, m.in. dunitów i perydotytów,
a tak¿e stwierdzona zawartoœæ niklu, pozwalaj¹ na pozytywn¹ ocenê perspektywicznoœci tych masywów w aspekcie wystêpowania z³ó¿ Ni i Cr.
Uran
Poszukiwania z³ó¿ rud uranu na terenie Republiki Konga trwa³y od 1947 do 1984 r. Najd³u¿ej, blisko 20 lat, badania prowadzi³a francuska firma CEA, która prospekcj¹
objê³a terytorium ca³ego kraju. Wykonano zdjêcie aeroradiometryczne, radiometryczne piesze i samochodowe.
Przeprowadzono aluwialne zdjêcie geochemiczne oraz
badania hydrochemiczne i litogeochemiczne. Wyniki tych
prac niew¹tpliwie by³y mniej interesuj¹ce ni¿ w innych
krajach (np. w Nigrze), a w 1968 r. Francuzi wycofali siê
z dalszych prac prospekcyjnych uranu w Republice
Konga.
W 1981 r. poszukiwania rozpoczê³a w³oska firma AGIP
Uranium. Prowadzi³a je na obszarze ³añcucha Mayombe,
po³udniowej czêœci basenu Niari oraz na obrze¿ach masywu Chaillu. Wykonano helikopterowe zdjêcie aerospektrometryczne, zdjêcia geochemiczne wód, osadów i gleb.
Odkryto kilka anomalii uranowych, które zweryfikowano
pracami wiertniczymi, ale wyniki nie uzasadnia³y kontynuowania prac i w 1984 r. misja poszkiwawcza zosta³a
zakoñczona.
W 1981 r. francuska firma Societe National de l’Energie Atomique (SNEA) eksplorowa³a basen Sembe-Ouesso
na pó³nocy Kongo. Do badañ wytypowano strefê kontaktu
archaicznych ska³ masywu Invido z proterozoicznymi
zlepieñcami i piaskowcami formacji Sembe, w pasie o d³ugoœci ok. 200 km i szerokoœci 20 km. Prawdopodobnie
brano pod uwagê mo¿liwoœæ znalezienia mineralizacji
typu piaskowcowego. Wykonano 14 poprzecznych profili
badawczych, zdjêcie aerospektrometryczne, analizy geochemiczne osadów, gleb i ska³ oraz badania petrograficzne i sedymentologiczne. Wyniki tych badañ nie zosta³y
udostêpnione, a po 1981 r. SNEA przerwa³a prace, z czego
mo¿na wnioskowaæ, ¿e wyniki poszukiwañ nie by³y obiecuj¹ce.
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Minera³y ciê¿kie w piaskach pla¿owych
Na wybrze¿u atlantyckim Republiki Konga, w pobli¿u
ujœcia rzeki Kouilou, w latach 50. XX w. przeprowadzono
wstêpne badania piasków pla¿owych pod k¹tem wystêpowania w nich minera³ów ciê¿kich. W szarym szlichu
stwierdzono du¿e koncentracje ilmenitu (28,1%), cyrkonu
(20,6%) i rutylu (3,5%). W próbkach pobranych z innych
lokalizacji zawartoœæ minera³ów ciê¿kich waha³a siê w granicach 27,5–29%. Bior¹c pod uwagê, ¿e rzeka Kouilou
wraz z dop³ywami drenuje formacje proterozoiczne ³añcucha Mayombe i Niari, mo¿na spodziewaæ siê w nich tak¿e
obecnoœci monacytu, magnetytu, koltanu i kasyterytu, czyli tych minera³ów, które wystêpuj¹ w osadach aluwialnych
dorzecza. Cytowane koncentracje minera³ów ciê¿kich s¹
bardzo interesuj¹ce z gospodarczego punktu widzenia,
bowiem ju¿ od zawartoœci 2% ilmenitu w tego typu piaskach mo¿na mówiæ o wartoœciach z³o¿owych. Podobnie
koncentracje cyrkonu >2% maj¹ znaczenie ekonomiczne.
Wartoœæ z³o¿a podnosi wspó³wystêpowanie innych minera³ów. Dla porównania, w z³o¿u ciê¿kich piasków Diogo w
Senegalu na wybrze¿u Atlantyku (na pó³noc od Dakaru),
œrednia zawartoœæ minera³ów ciê¿kich (ilmenit, cyrkon,
rutyl, leukokseny) wynosi 2,6%. Jego eksploatacjê rozpoczê³a w 2017 r. Societe Grand Côte Operation (GCO),
spó³ka senegalska nale¿¹ca do australijsko-francuskiego
konsorcjum TiZir joint venture, którego równoprawnymi
udzia³owcami s¹ Mineral Deposits Ltd. (MDL) i ERAMET.
Inne surowce
W trakcie prac prospekcyjnych prowadzonych w XX w.
w utworach proterozoicznych w Mayombe sygnalizowano
interesuj¹ce przejawy mineralizacji manganowej (w s¹siaduj¹cym Gabonie s¹ eksploatowane dwa z³o¿a), boksytów,
talku i grafitu, a w sp¹gu utworów kredowych, le¿¹cych na
utworach paleo- lub neoproterozoicznych w Mayombe,
notowano przejawy mineralizacji barytowej oraz cynkowo-o³owiowej lub miedziowej, podobne do znanych z Gabonu i Angoli.
WARUNKI PRAWNE DZIA£ALNOŒCI
GEOLOGICZNEJ I GÓRNICZEJ W KONGU
Zasady prawne prowadzenia prac poszukiwawczych
oraz eksploatacji górniczej z³ó¿ surowców mineralnych w
Republice Konga ustanawia Kodeks górniczy uchwalony w
2005 r. Prawo to w du¿ej mierze jest wzorowane na
ustawodawstwie francuskim i zapewnia podmiotom gospodarczym doœæ atrakcyjne rozwi¹zania prawne i fiskalne.
W zakresie koncesji geologicznych i górniczych w kodeksie wyró¿niono:
 koncesjê prospekcyjn¹ – jest ona udzielana na okres
1 roku i mo¿e byæ przed³u¿ona o 1 rok (1 + 1). Koncesji
udziela minister górnictwa i geologii (GiG).
 koncesjê poszukiwawcz¹ – jest ona udzielana na 3
lata i mo¿e byæ przed³u¿ona dwukrotnie o 2 lata (3 + 2 ´ 2).
Koncesji udziela prezydent republiki na wniosek Rady
Ministrów. Wniosek przygotowuje minister GiG. Koncesja
ta zapewnia wy³¹cznoœæ na poszukiwania na terenie objê-

tym koncesj¹ oraz priorytet w uzyskaniu koncesji
górniczej eksploatacyjnej.
 koncesjê eksploatacyjn¹ – jest ona udzielana na 25
lat i mo¿e byæ przed³u¿ona o 15 lat (25 + 15). Koncesji
udziela prezydent republiki na wniosek Rady Ministrów.
Wniosek przygotowuje minister GiG. Warunki koncesji s¹
ustalane w drodze negocjacji.
Koncesje poszukiwawcza i eksploatacyjna mog¹ byæ
cedowane na podmioty trzecie. Pañstwo ma obligatoryjne
udzia³y w wysokoœci do 10% (udzia³ nieaktywny).
Warunki fiskalne:
2
 podatek od powierzchni 1 km koncesji wynosi od
1000 franków œrodkowoafrykañskich (CFA), czyli
1,52 euro do 25 000 CFA, tj. 38,1 euro. Maksymalny
obszar koncesji mo¿e osi¹gn¹æ 2000 km2. Wysokoœæ
podatku od koncesji fosforytowych i solnych wynosi 1500 CFA (2,3 euro);
 podatek górniczy – 1–5% wartoœci handlowej kopaliny w eksporcie;
 podatek od zysku – 30%;
 koncesjonariusz mo¿e uzyskaæ 50-procentow¹
redukcjê wymienionych podatków z tytu³u aktu inwestycyjnego, co jest przedmiotem negocjacji i wi¹¿e
siê z podpisaniem umowy górniczej;
 koncesjonariusz musi zarejestrowaæ firmê w Republice Konga, otworzyæ konto bankowe (w RK maj¹
swoje filie du¿e banki francuskie) oraz przedstawiæ
gwarancje techniczne i finansowe. W przypadku eksploatacji konieczne jest wykonanie Oceny wp³ywu
na œrodowisko i warunki spo³eczno-ekonomiczne.
Ich zakres jest bez porównania mniejszy ni¿ w Polsce. W³aœciwie nie istnieje instytucja weryfikuj¹ca
tê ocenê. Zostaje ona przedstawiona organowi koncesyjnemu;
 koncesjonariusz jest zwolniony z op³at celnych za
materia³y, urz¹dzenia i pojazdy importowane i eksportowane;
 firmy zagraniczne maj¹ zagwarantowany wolny
obrót walutami. Republika Konga jest cz³onkiem
centrali Communaute Economique et Monetaire de
l’Afrique Centrale (CEMAC), która gwarantuje
wymianê franka œrodkowoafrykañskiego (CFA) na
dowolne waluty narodowe.
POTRZEBY MINISTERSTWA
GÓRNICTWA I GEOLOGII
REPUBLIKI KONGA BRAZZAVILLE
Dobra wspó³praca z wiêkszoœci¹ pañstw Afryki, aby
by³a owocna dla obydwu stron, musi uwzglêdniaæ przede
wszystkim ich potrzeby w dziedzinie szkolenia kadry
fachowców, rozwoju bazy laboratoryjnej oraz wsparcia
instytucjonalnego w rozbudowie baz danych geologicznych, archiwizacji próbek i dokumentacji geologicznych.
Bior¹c pod uwagê stan rozpoznania geologicznego, potrzeby tych pañstw s¹ ogromne, a wype³nienie bia³ych plam
informacjami geologicznymi, nawet z zastosowaniem nowoczesnych technologii, zajmie dziesiêciolecia. W toku konstruktywnych dyskusji, przeprowadzonych w trakcie
wizyty studyjnej w Republice Konga, w której uczestniczyli równie¿ pracownicy PIG-PIB, zosta³y okreœlone
priorytetowe potrzeby tego pañstwa w dziedzinie geologii
i górnictwa:
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1) Wzmocnienie zdolnoœci technicznej i technologicznej Ministerstwa Górnictwa i Geologii:
 dokoñczenie prac rozpoczêtych przez Asperbras
dotycz¹cych kartografii geologicznej kraju;
 wykonanie nowych map geologicznych (w tym
aktualizacja danych geologicznych);
 wykonanie nowych map geofizycznych, geochemicznych oraz syntez kartograficznych;
 wykonanie badañ geologicznych i geochemicznych
w strefach o du¿ym potencjale z³o¿owym (tereny
z utrudnionym dostêpem ze wzglêdu na warunki
geograficzne, klimatyczne, brak dróg itd.);
 wykonanie syntetycznych map stref metalogenicznych (z dok³adnym opisem anomalii);
 promowanie zasobów mineralnych Konga zarówno
na terenie kraju, jak i za granic¹;
 tworzenie bazy danych surowców mineralnych kraju
we wspó³pracy z partnerami z zagranicy w celu zwiêkszenia atrakcyjnoœci inwestycyjnej sektora i kraju;
 uruchomienie krajowego laboratorium geologicznego
CRGM – Centre de Recherche Géologique et MiniÀre.
2) Wzmocnienie instytucjonalne w dziedzinie ochrony
œrodowiska:
 tworzenie nowych norm i standardów dotycz¹cych
ochrony œrodowiska;
 wzmocnienie zdolnoœci funkcjonowania administracji centralnej, w tym tworzenie odrêbnej komórki
organizacyjnej zajmuj¹cej siê kwestiami ochrony
œrodowiska w Ministerstwie Górnictwa i Geologii;
 szkolenie kadry (obecnej i przysz³ej) w zakresie
ochrony œrodowiska w sektorze górniczym.
3) Wzmocnienie legislacji górniczej:
 nowelizacja Kodeksu górniczego i przepisów wykonawczych;
 szkolenie kadry (obecnej i przysz³ej) w zakresie prawa górniczego.
4) Wzmocnienie mo¿liwoœci infrastrukturalnych kraju
(infrastruktura potrzebna do wsparcia dzia³alnoœci górniczej: linie kolejowe, drogi, mosty, porty, elektrownie itd.):
 budowa i rozbudowa sieci kolejowej;
 rozbudowa krajowej sieci drogowej;
 budowa i rozbudowa parku energetycznego;
 budowa i rozbudowa portów;
 modernizacja i rozbudowa dróg ¿eglownych.
5) Wzmocnienie dzia³alnoœci planistycznej Ministerstwa Górnictwa i Geologii:
 przygotowanie programu masterplan sektora górniczego kraju;
 zintegrowanie sektora górniczego w procesie dywersyfikacji gospodarki krajowej poprzez wykorzystywanie zasobów mineralnych kraju.
6) Wzmocnienie procesu szkolenia wykwalifikowanej
kadry (specjalistów):
 utworzenie platformy wspó³pracy odnoœnie szkolenia oraz wymiany kadr i doœwiadczeñ pomiêdzy
instytucjami z Konga i innych krajów (ministerstwa
ds. górnictwa, centra naukowe, uniwersytety itd.);
 rozwój programów kszta³cenia i wzmocnienie zdolnoœci dzia³ania instytucji górniczych;
 tworzenie programu szkolenia w zawodach zwi¹zanych z górnictwem.
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KONKLUZJE
Republika Konga jest krajem, z którym Polska powinna nawi¹zaæ i rozwijaæ kontakty handlowe. Za najwa¿niejsze atuty tego pañstwa nale¿y uznaæ dobre po³o¿enie
geograficzne z dostêpem do Oceanu Atlantyckiego, co
znacz¹co u³atwia eksport i import towarów, ustabilizowana
sytuacja polityczna, czego dowiod³y wybory prezydenckie
przeprowadzone w marcu 2021 r. Republika Konga ma
du¿y potencja³ surowcowy, czêœciowo rozpoznany, czêœciowo dopiero czekaj¹cy na swe odkrycie, bo typ struktur
geologicznych i znane przejawy wystêpowania wielu
wa¿nych kopalin gwarantuj¹ istnienie du¿ych nagromadzeñ kopalin. W znacznej mierze s¹ to kopaliny o znaczeniu strategicznym dla Polski, czy – szerzej ujmuj¹c – dla
Unii Europejskiej. W tym zakresie potencja³ surowcowy
Republiki Konga nale¿y uznaæ za komplementarny w stosunku do potencja³u surowcowego Polski. Takie surowce,
jak cyna, wolfram, niob, tantal czy skand, s¹ niezbêdne do
rozwoju nowych technologii. One znajduj¹ siê w Republice Konga, natomiast w Polsce trudno oczekiwaæ ich wystêpowania. Z kolei takie surowce, jak sole potasowe czy
fosforyty, s¹ obecnie doœæ ³atwo dostêpne na œwiatowym
rynku, ale posiadanie takich z³ó¿ daje o wiele lepsz¹ pozycjê negocjacyjn¹ i podnosi bezpieczeñstwo surowcowe
kraju. Nasilaj¹cy siê ostatnio konflikt dyplomatyczny na
linii Unia Europejska – Bia³oruœ (która jest g³ównym
dostawc¹ soli potasowych do Polski) wskazuje na koniecznoœæ prowadzenia dalekowzrocznej polityki w zakresie
dostaw surowców. Nale¿y mieæ te¿ na uwadze, ¿e
wspó³praca gospodarcza w ka¿dej dziedzinie, w tym równie¿ w przemyœle surowcowo-wydobywczym, musi przynosiæ korzyœci obydwu stronom. Dla wielu pañstw Afryki
dostêpnoœæ nawozów mineralnych, stosowanych w rolnictwie, ma fundamentalne znaczenie, o czym mieszkañcy
dostatniej Europy nie zawsze pamiêtaj¹. Republika Konga
dysponuje du¿ymi zasobami ropy naftowej i gazu ziemnego, ale dostêp do nich jest doœæ ograniczony z uwagi na
obecnoœæ na tym terenie potê¿nych koncernów miêdzynarodowych.
Polska ma równie¿ bardzo wiele do zaoferowania partnerom z Republiki Konga. PIG-PIB w relacjach ze s³u¿b¹ geologiczn¹ tego kraju mo¿e j¹ wesprzeæ w dziedzinie
organizacji prac geologiczno-poszukiwawczych, gromadzenia i przetwarzania danych geologicznych, poszukiwania
i dokumentowania z³ó¿ surowców mineralnych niezbêdnych dla budownictwa mieszkaniowego oraz w inwestycjach infrastrukturalnych. Polska mo¿e te¿ zaoferowaæ
kszta³cenie kadr zawodowych w dziedzinach zwi¹zanych
z geologi¹ i górnictwem. Wagê tego kierunku wspó³pracy
dla obydwu stron trudno przeceniæ.
Autorzy pragn¹ wyraziæ serdeczne podziêkowania Panu
Doktorowi Dieudonne M’Pika, najlepszemu ambasadorowi interesów Polski w Republice Konga i Republiki Konga w Polsce, za
zaanga¿owanie w sprawê rozwoju wszechstronnych kontaktów
pomiêdzy obydwoma pañstwami oraz za zorganizowanie wizyty
studyjnej polskich geologów w Republice Konga. Dziêkujemy
równie¿ dr. Jean-Claude’owi Guillaneau i dr. Nicolasowi Charlesowi z BRGM za udostêpnienie materia³ów graficznych wykorzystanych w niniejszym artykule. Dziêkujemy równie¿
Recenzentowi pracy, Profesorowi Leszkowi Marksowi za cenne
uwagi zg³oszone do manuskryptu.
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W poszukiwaniu surowców krytycznych dla Polski. Republika Konga
– geologia, potencjał surowcowy, warunki koncesyjne (patrz str. 339)
In search of critical raw materials for Poland: Republic of Congo
– geology, mineral resources potential, concession conditions (see p. 339)
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Ryc. 3. Mapa geologiczna Afryki 1:10 000 000 (Thieblemont i in., 2016)
Fig. 3. Geological map of Africa 1:10,000,000 (Thieblemont et al., 2016)
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