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EKSPLOATACJA OCEANÓW

Osady dna mórz i oceanów sà ogromnym i nie w pe∏ni jeszcze
wykorzystywanym êród∏em kopalin u˝ytecznych. W miar´ wyczer-
pywania sí  zasobów z∏ó˝ làdowych b´dà one stanowi∏y jedynà re-
zerw´ dla ludzkoÊci. Prognozy przewidujà, ˝e jeszcze w XXI wieku
oceaniczne zasoby zostanà w∏àczone w gospodarczy obieg Êwiata.
Ich racjonalne i kompleksowe wykorzystanie uznanych za „wspólne
dziedzictwo ludzkoÊci” wymaga∏o kodyfikacji prawa morza. W 1970
r. Zgromadzenie Ogólne ONZ zatwierdzi∏o deklaracj´ o pokojowym
wykorzystaniu dna oceanicznego. Konwencj´ podpisa∏o 159 paƒstw
i po ratyfikacji wesz∏a ona w ˝ycie w 1993 r. Konwencja przyznaje
wy∏àczne prawo do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na przy-
znanej dzia∏ce wydobywczej tzw. inwestorowi pionierskiemu. Status
ten przyznaje Mí dzynarodowa Organizacja Dna Morskiego (ISA)
podmiotom, które udokumentujà wydatki na badania geologiczne
oceanów nie mniejsze ni̋  30 mln USD. Dotychczas status taki uzy-
ska∏o siedem paƒstw: Francja, Japonia, Chiny, Korea Po∏udniowa, Ro-
sja, Indie, Niemcy oraz INTEROCEANMETAL – IOM. Polska w∏àczy-
∏a sí  do programu wspólnie z partnerami w ramach IOM, którego
udzia∏owcami sà równie˝ Bu∏garia, Czechy, Kuba, Rosja i S∏owacja. 

Przypomnijmy, INTEROCEANMETAL – IOM jest przedsí bior-
stwem mí dzynarodowym zarejestrowanym w Szczecinie w 1987 r.,
powo∏anym do prowadzenia poszukiwaƒ, rozpoznawania i przygo-
towania przemys∏owego zagospodarowania konkrecji ˝elazowo-
manganowych na obszarze Pacyfiku. W trakcie dziesí ciu rejsów
oceanicznych wytypowano najbardziej perspektywiczny pod wzgĺ -
dem zasobów obszar z∏o˝owy o pow. 300 000 km kw., a uzyskane
dane stanowi∏y podstaw´ do przyznania dzia∏ki wydobywczej o pow.
150 000 km kw. i przyznania w 1991 r. IOM statusu „inwestora pio-
nierskiego”, z jednoczesnym zakresem zobowiàzaƒ. Status ten przy-

znaje IOM wy∏àczne prawo do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej na zarejestrowanym obszarze z∏o˝owym. 

– Aktywny udzia∏ Polski w badaniach oceanicznych i pracach ISA
stwarza szans´ na znalezienie sí  naszego paƒstwa w czo∏ówce kra-
jów wykorzystujàcych bogactwa mineralne oceanów  – stwierdzi∏
prof. dr hab. in˝. Boles∏aw Mazurkiewicz na II Mí dzynarodowym
Kongresie Mórz i Oceanów – a ca∏okszta∏t prac IOM jest jednym
z nielicznych pozytywnych przyk∏adów dalekowzrocznej polityki
morskiej Polski.

Ka˝dy z „inwestorów pionierskich” ma ÊciÊle okreÊlony zakres zo-
bowiàzaƒ i planów eksploracji z∏ó˝. Zasadniczymi celami dzia∏aƒ jest
udokumentowanie zasobów przemys∏owych, rozpoznanie warunków
geologiczno-górniczych, opracowania efektywnych systemów wydo-
bycia konkrecji, optymalnych technologii przeróbki i odzysku metali
z konkrecji. W ramach zobowiàzaƒ IOM wspólnie z Japonià, USA, Ro-
sjà i Chinami od 1995 r. prowadzi badania geoekologiczne pod nazwà
Benthic Impact Experiment, okreÊlajàce wp∏yw wydobycia konkrecji
na Êrodowisko morskie. Monitoring Êrodowiska w trakcie ekspedycji
w latach 1997, 2000, 2001 i 2004 potwierdzi∏ naturalnà zdolnoÊç Êro-
dowiska do rekultywacji dna. Kompleksowe wyniki badaƒ ekologicz-
nych i geologicznych b´dà podstawà do wyboru optymalnej techno-
logii wydobycia z zachowaniem warunków ochrony Êrodowiska. In-
westor pionierski zobowiàzany zosta∏ tak˝e do szkolenia kadr dla po-
trzeb ISA. Dziesí ciomiesí czne sta˝e w IOM odbyli przedstawiciele
Sudanu, Pakistanu, Korei Po∏udniowej i Bia∏orusi.

Podstawowà dla celów eksploracji dokumentacj´ geologicznà
wraz z komputerowà bazà danych IOM przekaza∏ do ISA w 1995 r.
i otrzyma∏ certyfikat o wykonaniu zobowiàzaƒ. W ramach rejsów ba-
dawczych wyznaczono najbardziej perspektywiczne bloki wydobyw-
cze. Uzyskane na przestrzeni lat 2001–2005 wyniki kompleksowych
badaƒ geologiczno-dokumentacyjnych, w zakresie technologii wy-
dobycia i przeróbki konkrecji oraz badania ekologiczne spe∏ni∏y wy-
mogi kontraktu z ISA dotyczàce I etapu eksploracji, pozwalajàc na-
st´pnie na realizacj´ II etapu obejmujàcego okres 2006–2014 r.

– Konkrecje polimetaliczne stanowià naturalne polimineralne sku-
pienia tlenków ˝elaza i manganu, zawierajàce w swoim sk∏adzie po-
nad 50 pierwiastków, z których ponad 20 wyst´puje w koncentra-
cjach wy˝szych ni̋  w làdowych ska∏ach – wyjaÊnia prof. Ryszard Ko-
tliƒski, dyrektor generalny IOM. – Wa˝ne znaczenie praktyczne ma-
jà: mangan, nikiel, kobalt, molibden, miedê ale tak˝e szereg innych.
Szczególne znaczenie przemys∏owe ma pole Clarion-Clipperon. Od-

znacza sí  ono wyjàtkowo wyso-
kim Êrednim wskaênikiem kon-
krecjonoÊci powy˝ej 10 kg/m kw.
przy najwy˝szej koncentracji me-
tali: 25-28 proc. dla manganu,
1,14-1,25 proc. dla niklu, ok. 1
proc. przy miedzi i 0,21 proc. przy
kobalcie. Zasoby tego˝ pola wg
ostatnich badaƒ oszacowano na
34 mld ton, w tym 7,5 mld ton
manganu, 340 mln ton niklu, 265
mln ton miedzi i 70 mln ton ko-
baltu. Zaznaczam, ˝e za przemy-
s∏owy obszar górniczy uznaje sí
zasoby umo l̋iwiajàce wydobycie
od 1,5 do 4,0 mln ton konkrecji
rocznie. Dzia∏ka IOM o po-
wierzchni 75 000 km kw. po-
wierzchni wielokrotnie przewy˝-
sza te wartoÊci w okresie 25-let-
niego planowanego wydobycia.

– Polska przez aktywny udzia∏

Przysz∏oÊciowe 
górnictwo podmorskie

Up∏ywa w∏aÊnie 20-letni okres dzia∏alnoÊci Interocean-
metal – IOM mi´dzynarodowej organizacji, skoncentro-
wanej nad badaniami i przygotowaniem do przemys∏o-
wego wydobycia i przerobu bogactw dna oceanicznego.
IOM skutecznie zabezpiecza interesy Polski w dzia∏alnoÊci
Mi´dzynarodowej Organizacji Dna Morskiego. Eksplo-
atacja zasobów morza jest zwiàzana z poczàtkami cywi-
lizacji ludzkiej, poczàtkowo dotyczy∏a g∏ównie ˝ywnoÊci,
obejmujàc nast´pnie zasoby minera∏ów z szelfów mor-
skich. Obecnie nadchodzi czas eksploracji minera∏ów
z g∏´bokowodnych obszarów oceanicznych.



Unterwasserbergbau 
mit Zukunft

Die Sedimente auf dem Grund der Meere und Ozeane sind eine im-
mense und bis jetzt nicht völlig ausgenutzte Quelle der Rohstoffe, die
in der Zukunft die einzige Reserve für die Menschen sein wird. Laut Pro-
gnosen werden noch im 21. Jh. die Vorkommen im Ozean in den Wirt-
schaftsumlauf der Welt eingeschlossen. Deren vernünftige und komple-

xe Förderung, die als „gemeinsames Erbe der
Menschheit“ anerkannt wurden, bedarf der
Kodifizierung des Seerechts. 1970 beschloss
die UN-Generalversammlung eine Erklärung
zur friedlichen Nutzung der Ressourcen aus
dem Ozeangrund. Die Konvention haben 159
Staaten unterzeichnet. Nach ihrer Ratifizierung
trat sie 1993 in Kraft. Sie erteilt das aus-
schließliche Recht zur Gewerbetätigkeit in dem
zuerkannten Seebereich dem sog. „Pionierin-
vestor“. Diesen Status erteilt die Internationale
Seebodenbehörde (ISA) den Institutionen, die
Ausgaben für geologische Forschungen der
Ozeane in Höhe von mehr als 30 Mio. USD
nachweisen. Bisher haben diesen Status sieben
Länder erlangt: Frankreich, Japan, China,
Südkorea, Russland, Indien, Deutschland so-

wie die INTEROCEANMETAL. Polen schloss sich dem Programm gemein-
sam mit den Partnern im Rahmen der IOM an, der auch Bulgarien,
Tschechien, Kuba, Russland und die Slowakei angehören. 

Die IOM ist ein internationales Unternehmen, das in Szczecin 1987
eingetragen wurde, mit dem Ziel, die Suche, Erschließung und Vorbe-
reitung zur industriellen Förderung der Eisen- und Mangankonkretio-
nen auf dem Gebiet des Pazifik durchzuführen. Während der zehn
Ozeanfahrten wählte man das in Bezug auf die Vorkommen aussichts-
reichste, 300 000 Quadratkilometer große Gebiet aus. Der IOM wur-
de ein Abbaubereich mit einer Fläche von 150 000 Quadratkilometer
zugeteilt und 1991 der Status des „Pionierinvestors“ zuerkannt. 

– „Die aktive Teilnahme Polens an den Ozeanforschungen und den
ISA-Arbeiten ist für Polen eine Chance, zu den führenden Staaten an-
zugehören, die den mineralen Reichtum der Ozeane ausnutzen“ – stel-
lte Prof. Dr. habil. Boles∏aw Mazurkiewicz während des Internationalen
Kongresses der Meere und Ozeane fest – „und die Gesamtheit der
IOM-Arbeiten ist eines der wenigen positiven Beispiele für die voraus-
schauende Seepolitik Polens“. 

Jeder der „Pionierinvestoren“ hat einen streng abgegrenzten Be-
reich an Pflichten und Plänen zum Abbau der Vorkommen. Das
grundsätzliche Ziel ist die Dokumentierung der Industrievorkommen,
Erschließung der geologischen Bedingungen, Erarbeitung von effekti-
ven Abbausystemen der Konkretionen, optimalen Verarbeitungs-
technologien und Wiedergewinnung der Metalle aus der Konkretion.
Im Rahmen der Verpflichtungen führt die IOM seit 1995 gemeinsam
mit Japan, den USA, Russland und China geologische Untersuchungen
unter dem Namen Benthic Impact Experiment, die den Einfluss des Ab-
baus von Konkretionen auf die Seeumwelt bestimmen. Die Überwa-
chung der Umwelt während der Expeditionen in den Jahren 1997,
2000, 2001 und 2004 bestätigte die natürliche Fähigkeit der Umwelt
zur Rekultivierung des Bodens. Die komplexen Ergebnisse der ökologi-
schen und geologischen Untersuchungen werden die Grundlage
für die Wahl einer optimalen Abbautechnologie mit der Einhaltung der
Umweltbedingungen bilden. Der „Pionierinvestor“ wurde auch zur
Personalschulung für ISA-Bedürfnisse verpflichtet. 

Die Internationale Organisation Interoceanmetal (IOM)
konzentriert sich seit 20 Jahren auf Forschungen und Vor-
bereitungen zur industriellen Förderung und Verarbeitung
der Reichtümer aus den Tiefsee. Die IOM vertritt erfolgre-
ich die Interessen Polens im Rahmen der Tätigkeit der Inter-
nationalen Meeresbodenbehörde. Der Abbau der Meeres-
vorkommen fing zu Beginn der menschlichen Zivilisation an
und bezog sich zunächst v.a. auf die Nahrung, später auf die
Mineralien. Jetzt werden Mineralien aus den tief gelegenen
Ozeanbereichen abgebaut.
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w pracach IOM jest ˝ywotnie zainteresowana rozszerzeniem mo l̋i-
woÊci powí kszenia bazy zasobowej, mówi g∏ówny geolog kraju – wi-
ceminister Êrodowiska Mariusz Orion J´drysek. Stwierdza jednocze-
Ênie, ̋ e jako kraj mo˝emy byç dumni nie tylko z faktu posiadania wy-
∏àcznych praw do zagospodarowania cennych z∏ó˝ metali le˝àcych
daleko poza terytorium kraju, lecz tak˝e w udziale Polski w tym mí -
dzynarodowym przedsí wzí ciu.

– Prowadzone przez nas, jak równie˝ przez innych inwestorów
pionierskich badania, dotyczàce efektywnej ekonomicznie eksplora-
cji bogactw dna oceanów okreÊlajà perspektyw´ ich zagospodaro-
wania dopiero po 2020 r. – powiada prof. Kotliƒski. Z jednej strony
mamy coroczny 4-proc. wzrost zu˝ycia metali na Êwiecie, ale obser-
wujemy te˝ znaczàcà miniaturyzacj´ urzàdzeƒ wraz z konkurencyj-
noÊcià substytutów. SpecjaliÊci oceniajà, ̋ e làdowe zasoby niektórych
pierwiastków wyczerpià sí  ca∏kowicie w ciàgu 40 lat. Post´p w two-
rzeniu efektywnych, automatycznych kompleksów wydobywczych,
nad których konstrukcjà prowadzone sà intensywne prace w najbar-
dziej rozwiní tych krajach Êwiata, jak i coraz nowoczeÊniejsze tech-
nologie przeróbki konkrecji podniosà efektywnoÊç ekonomicznà. 

W przemyÊle wydobywczym najwa˝niejszym czynnikiem op∏a-
calnoÊci jest ciàg∏oÊç produkcji. Eksperymenty i badania doprowadzi-
∏y obecnie do dwóch metod wydobywczych; hydraulicznej i hydrau-
liczno-pneumatycznej. Transport urobku prowadzony jest ru-
rami za  pomocà zainstalowanych wzd∏u˝ nich pomp. Nie-
zmiernie istotnym atutem jest wielokrotnie wy˝sza zawartoÊç
metali w konkrecjach w porównaniu ze z∏o˝ami làdowymi.
Wszystkie te cechy czynià z podmorskiego górnictwa przed-
sí wzí cie bardzo przysz∏oÊciowe, ale na razie zbyt kosztow-
ne. Precyzyjne okreÊlenie terminu przemys∏owej eksploatacji
z∏ó˝ konkrecji jest z∏o˝onym problemem. Dlatego te˝ skrupu-
latnie prowadzony jest monitoring rynku metali i systema-
tycznie modelowane sà prognozy. Chiƒczycy ju˝ niebawem
uruchomià eksperymentalnà instalacj´ do wydobywania
konkrecji z dna na g∏́ bokoÊci 1000 m. W Australii np. po-
wstaje pierwszy statek do wydobywania konkrecji z dna oce-
anu. Jego eksploatacja dostarczy znaczàcych doÊwiadczeƒ
w pionierskiej dzia∏alnoÊci górnictwa morskiego.

Wymiana dokumentów po podpisaniu kontraktu pomi´dzy sekretarzem ge-
neralnym ISA – Satya N. Nandanem – i dyrektorem generalnym IOM –  
R. Kotliƒskim, Kingston, 29 marca 2001 r.

Z∏o˝enie wniosku o rejestracj´ przez delegacj´ IOM na r´ce Satya N. Nandana,
Nowy Jork, 1 lipca 1991 r.



Polska na oceanach
Rozmowa z prof. dr. hab. Mariuszem Orionem
J´dryskiem – wiceministrem Êrodowiska,
g∏ównym geologiem kraju

– Polska poprzez udzia∏ w mi´dzynarodowym przedsi´-
wzi´ciu Interoceanmetal (IOM) uzyska∏a prawo do zalegajà-
cych na dnie Pacyfiku konkrecji. W jakim zakresie bogactwa
dna oceanów uzupe∏niajà zasoby geologiczne kraju?

– Z∏o˝a na dnach oceanów to nie tylko
konkrecje i nie tylko nimi zajmuje si´ Inter-
national Seabed Authority (ISA, ONZ). 

Skoro jednak pytanie dotyczy konkrecji,
to bez wàtpienia stanowià one potencjalne
êród∏o ogromnych iloÊci rud, w tym: man-
ganu, niklu, kobaltu, miedzi, molibdenu,
cynku itd. Wzrastajàce ceny i zapotrzebo-
wanie na metale oraz zainteresowanie wie-
lu paƒstw zmierza do przemys∏owego zago-
spodarowania z∏ó˝ dna morskiego. Polska,
g∏ównie przez aktywny udzia∏ w pracach
IOM, jest ˝ywotnie zainteresowana rozsze-

rzeniem mo˝liwoÊci powi´kszenia bazy zasobowej.
– Czy 20-letni okres badawczy IOM przybli˝a nasze szan-

se na gospodarcze wykorzystanie zasobów Pacyfiku?
– Realizowane przez IOM w ostatnim dwudziestoleciu bada-

nia geologiczno-poszukiwawcze, poczàwszy od wyboru rejonu
poszukiwaƒ na Pacyfiku, poprzez prace dokumentacyjne i ujaw-
nianie z∏ó˝ wraz z rozpoznaniem warunków geologiczno-górni-
czych i Êrodowiskowych zwi´kszajà i konsekwentnie przybli˝ajà
mo˝liwoÊci rozpocz´cia przemys∏owego zagospodarowania z∏ó˝.
Rozpoznane ju˝ doÊç dobrze zasoby konkrecji gwarantujà wyso-
kà efektywnoÊç odzyskiwania metali i pokrycia zapotrzebowania
krajów cz∏onkowskich IOM, w tym Polski.

– Jakie refleksje towarzyszà panu ministrowi z okazji 
20-letniej obecnoÊci Polski na obszarze Pacyfiku?

– Wyzwanie podj´te przez rzàdy krajów cz∏onkowskich IOM
i konsekwentna wspólna realizacja prac poszukiwawczych i doku-
mentacyjnych, z równoczesnym wdra˝aniem nowoczesnych
technologii prowadzenia badaƒ, doprowadzi∏a do uzyskania przez
IOM wy∏àcznych praw do zagospodarowania z∏ó˝ konkrecji, na
dzia∏ce wydobywczej o powierzchni 75 tys. km kw., na Pacyfiku.
Status ten uzyskany przez IOM, w grupie najbardziej uprzemys∏o-
wionych paƒstw, tzw. inwestorów pionierskich, zgodnie z Kon-
wencjà Prawa Morza ONZ, stawia IOM, w tym Polsk´, w gronie
awangardy zabezpieczajàcej racjonalnà gospodark´ surowcami
i rozwój cywilizacyjny w obecnym stuleciu. Mo˝emy byç dumni,
nie tylko z faktu posiadania wy∏àcznych praw do zagospodarowa-
nia z∏ó˝ cennych metali daleko poza terytorium naszego kraju, ale
tak˝e z udzia∏u Polski w tym wielkim mi´dzynarodowym przedsi´-
wzi´ciu. W kontekÊcie osiàgni´tych przez IOM wyników prac
mam poczucie s∏usznoÊci obranego kierunku i wykorzystanych
szans. W tym sensie rola Polski jest fundamentalna. 

– Jest pan prezydentem Rady ISA, co si´ z tym wià˝e?
– Wielkim wyró˝nieniem i zaszczytem by∏ wybór mojej oso-

by na przewodniczàcego Rady ISA w 2006 r., ale wybór ten by∏
przede wszystkim wyrazem aktywnoÊci i presti˝u Polski w pra-
cach tego mi´dzynarodowego gremium oraz IOM, z jego dy-
rektorem prof. Ryszardem Kotliƒskim na czele. Rada podejmuje
najwa˝niejsze decyzje na zasadzie konsensusu, stàd pozycja jej
prezydenta jest istotna, bowiem polega m.in. na prowadzeniu
obrad i ustalaniu wniosków koƒcowych. Z punktu widzenia pre-
zydenta Rady mog´ stwierdziç, ˝e jest ogromne zainteresowa-
nie najbogatszych krajów przemys∏owym zagospodarowaniem
z∏ó˝ den oceanicznych. Licz´, ˝e uda si´ Polsce wykorzystaç
swojà mocnà pozycj´. 

Dzi´kuj´ za rozmow´.
(Jot)
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Die IOM hat 1995 der ISA die für den Abbau erforderliche geolo-
gische Dokumentation und die Datenbank übergeben, auf deren
Grundlage sie das Qualifikationszertifikat bekommen hat. Die in den
Jahren 2001-2005 gewonnen Ergebnisse komplexer geologisch-öko-
logischen Untersuchungen im Bereich der Förderungstechnologien
und Verarbeitung der Konkretionen sowie ökologische Untersuchun-
gen erfüllten die Anforderungen des Vertrages mit ISA in Bezug auf
die erste Etappe der Förderung. Das ermöglicht die Realisierung der
zweiten Etappe für die Zeit 2006-2014.

– „Die Konkretionen, die mehrere Metalle enthalten, bilden
natürliche polyminerale Kumulierungen der Eisenoxide, die in ihrer
Zusammensetzung 50 Spurenelemente enthalten. Davon treten über
20 in den Konkretionen höher als in den Felsen auf dem Lande auf“
– erklärt Prof. Ryszard Kotliƒski, Generaldirektor der IOM. „Wichtige
praktische Bedeutung haben: Mangan, Nickel, Kobalt, Molybdän,
Kupfer u.a. Besonders große industrielle Bedeutung hat das Feld Cla-
rion-Clipperon. Es zeichnet sich durch einen sehr großen durchschnit-
tlichen Knkretionskennwert über 10 Kg/Quadratmeter bei höchster
Metallkonzentration: 25-28 Prozent für Mangan, 1,4-1,25 Prozent
für Nickel, ca. 1 Prozent für Kupfer und 0,21 Prozent für Kobalt. Das
Vorkommen dieses Feldes schätzt man nach den neuesten Messun-
gen auf 34 Mrd. Tonnen, darin 7,5 Mrd. Tonnen Mangan, 340 Mio.
Nickel, 265 Mio. Tonnen Kupfer und 70 Mio. Tonnen Kobalt. Als in-
dustrielles Bergbaugebiet betrachtet man Vorkommen, die eine
Förderung von jährlich 1,5 bis 4,0 Mio. Tonnen Konkretion ermögli-
chen. Das IOM-Feld mit einer Fläche von 75 000 Quadratkilometern
übertrifft mehrmals diese Werte in der geplanten 25-jährigen Abbau-
zeit“.

– „Durch seine aktive Teilnahme an den IOM-Arbeiten ist Polen
sehr an der Erweiterung der Möglichkeit zur Förderung der Vorkom-
men interessiert“ – sagt der Hauptgeologe Polens, stellvertretender
Umweltminister Mariusz Orion J´drysek. Polen könne stolz sein auf
das ausschließliche Recht zur Förderung der wertvollen Metallvor-
kommen, die weit außerhalb seiner Grenzen liegen sowie auf die Teil-
nahme an dem internationalen Unternehmen.

– „Die von uns und den anderen sog. „Pionierinvestoren“ durch-
geführten Untersuchungen zur effektiven wirtschaftlichen Nutzung
der Reichtümer aus dem Ozeangrund bestimmen die Perspektive 
ihrer Förderung erst nach 2020“ – sagt Prof. Kotliƒski. „Die Fachleu-
te schätzen, dass die Vorkommen einiger Spurenelemente auf dem
Lande in den nächsten 40 Jahren vollkommen ausgeschöpft werden.
Die fortschreitenden Arbeiten an der Erschließung neuer Abbaufelder
sowie neue Technologien der Konkretionverarbeitung steigern die
wirtschaftliche Effektivität.

Die Kontinuität der Produktion ist in der Abbauindustrie der wich-
tigste Rentabilitätsfaktor. Ein sehr wichtiger Faktor der Vorkommen
auf dem Ozeangrund ist der mehrmals höhere Gehalt an Metallen in
den Konkretionen als es bei den Vorkommen auf dem Lande der Fall
ist. All die Faktoren machen aus dem Unterwasserbergbau ein zukun-
ftsträchtiges Unternehmen, das jedoch zur Zeit zu kostspielig ist. Die
präzise Bestimmung des Termins zur industriellen Förderung der
Unterwasserkonkretionen ist ein vielschichtiges Problem. Deswegen
wird der Markt der Metalle genau beobachtet. Die Chinesen werden
demnächst eine experimentelle Anlage zur Förderung der Konkretio-
nen aus dem Boden in der Tiefe von 1000 Metern in Betrieb nehmen.
In Australien wird der erste Schiff zur Förderung der Konkretionen aus
dem Ozeanboden gebaut. Seine Arbeit wird ganz bestimmt wichtige
Informationen über den Unterwasserbergbau bringen.

Unterwasserbergbau mit Zukunft


