Prog'ram komp'leksowy~h b~dań geologicznych
Instytutu Geologicznego do 1985 r.
SZKlIC BUDOWY GEOLOGllOZN1EJ POlSKI .

Na obszarze Polski. reprezentowane są trzy gł6W1lle jedDosfik:i. tek!toniczIDe (:fig. '1): jpMkambryjika p~1Iforma wschodni.oewq>ejSka', platlorma jpaleoroiczna 1WIrq)y S1'IOdkowej ~Zachodni~j, w Iktórej Obrębie można wydzie..
Hć trzy górotwory palęo2lOicme (Góry Swi~8lde, Sudęty Zachodnie
z bldldem przedBudedkdm i mpadltiSkami południowarudedkim i. p6kwcnosudedk1Jm, Sudety WscJhodnie oraz 'za.padl:iSko- śląsklo-krallrowskie) oraz alpMy i mi<X:'eńSkie zapadlli&o IP~ (J. 2moslro, 1966, W. P'ożaory
Ski, 11966; Budowa geologilOZIla PolSki, 1'968).
Pl·a t:forma pxelka-mlbll'yjslka dbejlm.u.je d'Wa piętra sbruik!buralne:
Dolrie (1fwndamenIt platformy) -'- złożone ·z silnie pofałdowanego i zer0.dowanego, iZmetamorfi.wwanego archaiku i dolllego !proterozoiku z licznymi masywami Skał mtruzywnyOO - nigdzie me odsła!7l~A.jące SJę na: powierzclmi..
.
Górne (pdkrywa <&ldawai) -" składające się z utworów wendu, paleozoiku, meZlOZOiku i Ikenazoikti. Urbwory pdk:rywy osadowej są słabo zalburzone lUlb lEŻą poZ:i.lomo. Ich ~2szość wa!ha się od 380 do ponad 5000 m.
JedI7lostiki tektand.cme (fig. 1) w obrębie iPlatformy prekambry:jBk:iej są
wydzielone w ,qpareiu o morfologię strqpu dolnego !piętra strukturalnego.
Platforma paleozoic zna 7lbudowana 'jeSt 'taame iZ awódh !Pięter:
. DolJne dbejmuje pofałdOWlalIle, zerodowane i -tym
:usztyw.nd.ane
paleozoddy (kaledonidy i hercynidy}. Utwory te odsłaniają się na powierzchn'il w Sudetach, w Górach Swię"tokrzyak:idh i !Il8. G6l"nym Sląsku.
G6rne .zbudOW8łIli! jest ze słabo zabiuT'oonych osadów permu, me2JOl7JOilru
i kenoml!k!u, a 'W ~ęgu p1altformy epilkaledońs1dej również dewonu i Ika'l'bonu. Miąriamść pdkTyWy iPlartformowej fWYIIlOiI od lld:1ku do 10-;-1~ tys. m.
Jednosbki w ohrębie platformy pałeozoicoznej zamaczone lDa fig. 1 są wydzielone- 100 podBtawle charaJktteru tektaniC'mego górnego piętra struIktu-

samym

ralJnego.
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części

oro,geou. Na !przedpolu Karpat w Ikońcowych t{jkresach rozwoju 0rogenu (w tottonie) !powstało zapadlisko !pr:lJedgórskie, zwane 'zapadlisldem.
przedik.a>rpacikim. WypełIrria.ją je głów.nie u~ory molasowe o miąis2lOŚCi
dochodzącej do 3000 m. Bodłożem zapadliSka są pofałdowane utwory najwyższego IPreikamhru i do1nego lPaleoooiku ora·z górnqpaleoroiczme i! mezo:lJoic-roe osady typu !p1a'tformowego.
RIOZPIOZlNlAiN1IiE GEIOLOIGI1CZiNE I GEOFIZYCZNE 'KRAJU

.obszar PoLSki ptCjIkryty jest w V/o utworami czwartorzędowymi o miąż
do poiIlad 200 m I(IW. Hiihle in lAtlas Geologiczmy Polski, 1956
-1'9611). Utwory pOOc:lJWartorzędowe uikarująsi'ę lIla !powierzchni j.edynd.e
w !po~udJniowej części !kraju I('Altlas Geologiczny PoLsilci, 1915'6'-196'1, 195'7,,-1!965). Na prrewaożającej części Qibszaru utwory trzeciorzędowe leżą również poziomo lub są słoabomlburrone. .
,
Oharakter budowy geol'OgiczJnej determilnuje metody badań, które są
prowadwne przy zastosowaniu me'tod geofizyc'zmyoh, ':lJWła·szcza .grawimetrycmych i! sejsmicznych ora!z głębakiclh lWierceń.
Zdjęciem grawimetrycznym półszczegółowym (lpUllllkt pomiarowy na
0,215-:-rO,5ikm2) objęto 710% obsm'ru PoLSki. Na pozostałym obszar2le wykonaiIlO tylko '2ldjęcie gra.wimetryc'me !pI'regląd.QlWle (1' lP'llIIlikt na 4+6 ikm2~.
~' zcoogółowsze · zdjęcia zostały wy1lrona![le jedynie Irla wybranych obszaradh.
IZdjęcie ffiaJgnetyCzme (Składowa pionIOWa z) !przeglądowe wy1ronanto dla
całego (Jibsza'ru !kra.ju,zdjęcia pół!SZC2leg.ółOlWe, a lolkalnie sZiC'Zlegółowe dLa
POIsllci N1E i! wybranych ;rejOiI1ów PoliSki połlU.dnjowej.
Badalrlia sejsmicZlne i głębdkie wiercenia iP~adzone są główcie na obszarach perspektywiczmych dla poszuJkiwa.ń złóż ropy i ga.zu. Najl~ej
pod tyln względem :zbadano obszar pr.zedlkarr-paokiego zapadlisika miioeeń
skiego, gdzie jedlrlo wiercend.e iPOIrliżej.5lO0 f i !przypada !na 215 :km2. Na tym
obszaJr7Je . najgęstsza jest równi. eż 1Si€Ć profilów sejsmicmych (.na l ikm2 terenu IPrzYJPada 1 km iPro:filów sejsmicznych). Na pozostałym obsza'rre lk:raju
przypada średnio 0,115 !km profi1lów sejlsmic'2lIlych ,ua 1 [km2 i joedno wierc'enie i(o głęlb. '5 00+5'000 m) na oIkolo2'OO Ikm2• Najgłębsze wiercenie w Polsce
osiągnęło '5028 m i(wieroen.ie iLublm ]0-1).
szościod Ikillku

WAlRUNiKI KONCNN'I1RAOJlI IMiINERAJ.1NYCH W

UJĘCIU

lREG1JON'A!UNYM
P'rzyjmując za podstawęrozw.ój diastroficzny, aktualny obraz geosbmktuta1ny i aspelkty mineralogieme, (Jibsm'l' PolSki moima podiiJelić na siedem
wię!kszycl1 regionów I(fig. 2 - R , Osika, 1968, 1969). Trzy z illich reprezen, tują paloeoroidy (dolnośląski, g6rniQśląSk:i i śWi.ętokrzyskiJ), Illa;stęp:ne dw.a
regiOiI1~ Irlależą do alpidów (K18:l'/PIa!ty i zapadlisko prz·edlka:rpac1cie), dwa
osta1ln.i.e stanowią oooza'l' plat'formawy (platforma p.rekamb.ryjska i pIatforma palooroic2lIla.) .
. Utwory 'tych 're:giooów 'tworzyły się w odmieamych warunikach lPaleogeograficznych, podlegały też róimemu zaangażowaniu tektanicmemu. Hozwój procesów, !które dopr()fWadziły do Ikonoontracji mln€'ra1nych, przebiegał w odm1eamych warunlKach.
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Fig. l. Je.dn'06tkiteik'tonicz.ne PQ1s1d wg loT. Znoski
TeC'tOtIlic ·units ot Poland aoecOIrdio:lg Ito J. Zn-osko
. l -

_p«d~ łt~Blde: 2 -

AlpIdy: li -

paIeozo.iune ·z~adllsJt.a IIr6dCórSkie: 40 -

iPlde0z04dy ~ ..ledon.ldy Il waryscydy); II -

plat-

forma pa.leozoiCllina; 6 - .platforma prekambryjska; 'l - l§ra·n1ce jednOl!tek tek:tuUcznych pokrywy 1P1atfQNllowej: a - stwierdzone,
b - przypuezczam.e
.
l - AlplD. foredeepsj ,2 - .AlIpids; 11 - Palaeozolc intermo\JIIt buin; 4 - :AUaeozol.ds (Calecion1d.1 ~ Variflclds): 5 - palaeozolc
platfl>rm; 8 -IPR-Cambrlm piatforms; 'I - boundaries (a) and supposec1 boun't1aries (b) of tectoolc1H1lts oł platiarm OOY81'
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Fig. 2. Mapa złÓŻ slJI"owc6w mineralnych Polski
Map ot mIneral raw malterials ol PoLand
Z ł-oll:a: SuroWICe energetyczne: '1 - ~ kamienny, 2 - węgiel brunatny; 3 - ~a naftOwa; 4 - gaz ziemny; 5 - rudy meta11
(h - ill:elazo, Mn - ·ma~n, Cu - mledt, Au - zllOto., As - arsen, Czo - ch.rom. Ni - nikiel, Zn - c3"llik, lPb - .oł6w, SIl - ·cJ'na.
Co - .lrobalt); 8 - SUl"Owce chem4czae (8 - Siarka, pi - piryt, Na - sM kamienna, K - s61 .potaso'IVa. P - f'osforyty, Ba - blW"yt,
sb - anhydryt; 7 - Sll1I."owce BkaJne (ak - sk.alenle, -mag - macnezyty. kao - kaoliny, do Iły ' ceratJliczne, kwt kwllll"Oyty,
Ił g\Ip!Iy, al - alabastry. nf - nefryt. br - 1;)1Jr~tyn). F o r .m a zł 6 ż: 8 - Oibsza·ry rudClllomsi II - zl!orża pokładowe l st.raty..
łllrowoa.ne: a ol:lSZ1lry duże, b - obszary małe; 10 -- żłoża źy>!:owe; 11 - żłOtl:a n1eregularne. G e n e z a zł 611:: '!lCI ..:.. doZa osadowe,
l!3 - złoża Wietrzeniowe; .14 - złOtl:a bydrotermalne; 15 - met.somatyczne; i18 - złota -magmowe; 'lIl - zloI;a metamOl'lfi~zne lu,b
związane oz meta-marf1zmem; 11 żłot.a zwIązane z dolom1tami triasu
G e o ił o g l a: O b S e a II' y B f a ł d o w a n e: 18 - paleozod~y: [ - regIon do.l!nolllą&kl. II - regtQn g6rnoe:ląskll, 'lII - region święto
krzy&~l; 10 - aJipddy: IV - cKłłI'pll'ty; 21 - IIlIIPad1lsJro przedil:arP8(:lde .l ml.ocea morsk.! {IV). II' I a t .f o ł' m a: la - permo-trla.s; 33 j.wa; Ił - koreda; 15 - zaslljg CElCbsztyDu; 38· - zasit:g wezulu; fi - zasIęg trzeciorzędu lądowego; 1111 - gramca platf·cmmy paleozal~
Ile, (W); 19 - ttran!ca iPletfor~~amb~~ (V'l'I); i3IJ - oIbszar ,podłoża krystalicznego pod utworaml permsko-mezozolcznym1;
Si - dęboko4ić występowaD1a
a kł'Yl'ta41cznego; 32 - granica gł6wnych nasunięć 'k arpackim
D ep 'otll ts: Combustlble m1ner1t1 II'Il'W mater'lals: ' l - bard coal; 2 - łIa'O'W'fJ. 00&1: 3 - c.rude 011; ł - oIlallural. gll'i; 5 -metal OIl'eIl;
S - cbelIldeał .m1nerel raw mateda1s (pl - pJ'riłet, ah - anby drlt.e); 7 - cOOlltructlonal mlnera.l raw materlals {ak - feld:spa:rs. mag magnealtes. kao - ·kaol1Ds, de - ICI!ramic cIoays, kwt - qua-rtzl tes. g - gypswn• .aJ. - a1abastęrs, nf - nepbrlte, br - aml:ler): F o II" m
o f d e iP o s 1 t s' 8 - ore-bear.l1lg ereall; 'II - sbeet-'illI:e and' s1lrla1d:f.l.ed depos1t.s: a - large &reas. Il:l - smalt areas; 1(l - van depos~ts;
11 - irreewar dąJOS1ts. O I[" i 'g 1111 o f d e iP o s i t s: ]!A - set.ł1mentary deposl1:s; 13 'Veather·lng depoalts; ll4 - hydl'otbermal
depordts; 16 - metasamat1c deposlt1l; 16 - magmatic deposlt~; 17 - meta.morphic deposlts ar deposlts related to tDletamol'phic processes;
111 - deposits oreoliaoted to T'l"tus1c dOo1omltes
Geology: Folded a.reas: 19 -lP8daeo2lOids: 1 - LowerS4le&J.lm. .regdon, II - Upper So),les1an reglon, TII - SwlęOOkrzyskle Mts.
regIon; 20 - ALplds: I!V - CallPBtblans; łl - Ca11'patbi81ll Fore-dee:p and -ma.r1ne ~ocene I(V). II' l a t f o r m: 22 - 'Permo-ulass!.c;
23 - .J:\.Ia1Ia8sic; fi - Creta~eous; 15 - exrend o.f Zechstetn d11"po61lł11; '26 - ex1iend CIf VesUillan dElP08its; 2.7 - extend at Tel'It4e.ry
oontlDent&l deposits; 28 - boundall'Y ot Pslaeoroic pliatlform (VI); • - booodary of pre-cambm81ll :p1atfOl'm~I); 30 - area of
crywtall1ne łlasement under the peNno-Meeozruc formatlon; aJ - depth ol orystaIUne basement; '32 - bound&ry ot maIn Car;patbtan
overihrusts
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R e g i o n d 10 IIIl.o ślą s ik i .obejmuje Sudety Zachodnie i Woohodnii.e
ora:z -blok przedsudeciki. Reprezentuj-e on obszall", Iktórego rozwój .odbywał
się w Ilciliku ,~resaclh g-eosynlklinalnych - .od prekambru do ika'rbonu. W
tych rwa-runikach rozw:inęły\Się ilromjpleksy Skał metamorficznych, intensywnie przejarwiał się magmatyzm goosynlklin,allIly i subsekwentny. Rozwmęły się też orog€!Il!i.cznezapadliska śroogórs1cie ;] mtensywnie za-:mB.czyły
się zja~a jpOStJorogeni.c2'ineg.o wulikalIlii2lmu. Mineralilzację endo.gen1cmą
reprezentują kOncentracje rud mtnaJi typu magmatycznego ihydrote:rmalnego ocaz ilmva'r cu żyłoweg.o, -b a'rytu 11 fluorytu typu hydrotermalnegoO. Mineralizacja egZJOlgenricm<8 obejmuje śródgórskie Z8JpadliSko waryscyj:skie
zrozw.iJniętymi :utworami ikarbonu produikiywlneg.o z pokładami ,wę.gla, bdksytów i lupków ogni.otrwałych .. Pooadrto w rwynilku trzeciorzęd~wego wiJetJrzenia setl'lpentynirtów powstały tu ·zł!ożama,gn:ezytu i rud IIlliIklu .oraz 'złoża
kaolinów, stanowiących produikt wietrzenia -granitów. Utwory 'lądQweglO
miocenu qprócz 'boga:tych zMż węgla bruna.1ln!ego 'zawiJera:ją licme.złQża
suroWc.ów ilastych i /piaSków sziklra~ich.
R .e g i.o n g Ó !I" n Q ślą s ik i w czasie górnego karr-OOnu ·rozwinął się jaklO śródgórskie ;zapadl:iSko waryscyjskie. Osad'2Jiły się tu grU'be koOIrlpleksy
skał ilastych i iPiaskowców ikan-b<mu prod'll!lclywrne.g.o z licmymi pokładami
węgla. SillIld.e tro~1ęte .są 'też utwory mezozoilku, -właszcza 'tniasu i jury.
W okresie neogeńSkim w zaSięgu tego obszaru ~ lIl.a przedpolu Kal'jpa't jpOWstałoza.padlisko, IW !którym osadził się kompleiks skał lllioceńSkic!h.
W c,ałym IPl'Ofilu osadów .budując~h ,regd.OIIl ,górnośląSki! obserwuje się
występQwan'Le sUirowców mmerallIlyclh. rw osadaclh dewOlllU 'są to :wapienie
imacr-muTj'l, w doffinym ikal'lbonie wapi:end.'e do [pT'Oidlukqji cemenłtu i wapna,
podstawowym su~owc,eltll jest jednia/k .górnoika'rbońslki węgiel!kamieIltlly, eksp1oatowany w przeszło 7'6 !lropa1Jnd.aclh. F.aruadrto Qsady !karbonu iImoduiktywn:egQ dostarczają surowców ilastyteih, wyikorzystywanyeih przez cegielnie i zalkład'y ceraroic21nte. iW warstwach porębSkic'h IklWbonu produktywnego (namul' A:) odktryto IW ootat1lndclh latach bentonity.
R e g i .o lIl: Ś w i ę t o Ik 'l' 'z Y s ik li. IIl.aleiy .dQ obszarów powstałych w warunkach milogeosYlI1lldilna'1IIlych, iktóre trwały od prekambru do syluru, a następnie kSZ'taJitowały się w dewonie i Jlmrtbanie w ,wrurUlIlikach labilnej pla~
!fIOrmy. W o'kresie lOrogenezy lkaledońskiejGóry SwiętdkTzyskie ·zoStały
iIIltanosytwD:lie sfałdowane. OrogeneziJe 'tej towa'rzyszył WiUlikanizmsuJbseikwentny, wyrażony w pOlStad 'l amprofirów i diabazów. W cmsłe młodszego
pal,eozoilku Góry Swię'toIkrzySkie pod1egały IZIl"ęibowym o!d!ksZJtałceniQm.
W I"egiOlIlie tym 'za'macza się milIl.eralizacja hydl"Oterma& wieku wa.ryscyjskiego IW postaci siarezikowych Tud żela'za i miedzi. Do nic!h należy
złoże pirytu ' w Rudikach oraz daJWlIltiej .eksplOO!torwane 'złoże rud miedzi
w Miedziance i MiedZiooej Górze, jaik !również złOże ikalcytu żyłowego (typ
zwany "TÓŻanką") z Okolic 'ze.lejowej. W rejonie Kielc i Chęc.iJn występują
również ,złOża. galeny w więiks.zolści związane z hydrotermałnymizjawiska
mi synorogenic~ymi procesów alpejskicIh. W Góraoh Sw1ę1:otkrzySkich IIlajwi$sze jednaik znaczenie mają Qbecinie surowce skalne, a zwła'szcza mał"
mury, dolQmi1ty i wapieni,e dewońskie, oraz ikwarcY'ty i piaskowce kwarcyto\yezwiązane z .utworami kainlbryjskimi i dewońSkimi.
R ·e g i 'o lI1 ik a ł" IP' a c ik 'iJ dzieli się na dIWa podl'legiolIly - tatrzański i flisrowy.W pierwszym występują :Skały osadowe, utworzcme w geosynklinie
medyterańskiej, a wzmetamorf:izow,a.nej ,sta'rsZiej dk'tywie TóWiIl.ież gI"amty
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waTyscyjskie. DTUgi - f1is-wwy ----podregion rozwinął się na obsza~e miogeosynkli!ny alpejskiej, w !której 'z~znaczyłsię wyją11kowo słaby magmatyzm 'zasadowy. NajlWiękisze 'ma~enie w tym podregioruie malą złoża ropy
;I]J8.[towej i gazu ziemnego, występujące w piaSkowcach eocenu i !kredy,
eksploatowane w C'etntral:nej depresji ikarpackiej I(Jasło - KrOIsno) oraz
w cZlQłowej streme nasunięcia. maigurskiego (Gorlice).
'z a p a ci l i s k lO II> rz ,e d ik a r p a c !k :i: e powstało w okresie l11€ogeńskim.
Wypełnian,e jest 'ano osadam:i! torOOńsikimi -głÓWlnie w postaci molasy.
WiellkiezmaC'zeme w tym regiODJie mają ,złoża ,gazu ziemneglO i rqpy lI1af.1Jo...
wej 'związaIDJe zserU.ami piaszC'zy;stymi mioc,en,u, wykryte w re}aniie Rrzemyśla, Ła,ńcUita, a także wapieniami jury g,órnej lu'b z jpd,askowcam:i kredy
środllrowej, eiksploatOlwane w rejolllieLubacwwa oraz GlX)Ibli i PławoWilc lIla
NIE .od K~a:lW!wa. W lIli2:szej części tortanu występuje seria 'osadów cihemicmyoh, w której moŻltla wydi2lielić dwie swefy facjame: strefę facji
chlOTikowej, występującą na Podkarpaciu, 'oraz stl'lefę siarczalIlową, 'zajmująeą oentralną część basenu. OdpowiedniJlu,em wieikowym' t,ej ostaJtnd.ej
w peryferycmych, iPóIDoonydh c'zęściaclh 'zapadliska są utwory węglanowo
-Utoralne. W strelfie cMorlrowej- występują złoża soli ikami€lI1lIlych ciągnące
się na PodJkarpaciu od W:i:eHczJki ;przez Bochnię do oikolic Tamowa i Pilzna,
gdzie zostały odkryte lIlOwe złolŻa soli !kami:ennych. Ze ,strefą sia'rczanową
ZWią'zaJne są wiellkie :złoża-siaTlki! rodzimej, odkryte w ciągu osta'tnich 1'6 'lat
w rejon'ieTmiIlJObr:lJega i StasZlOwa.
Region IPlaHormy p al eo'zoic 'zne j. TelIl wielkd. l'Iegion obejmuje śroclkową, półlIlocno-zachodnią i południową c:zęść Bolski z wyjąt
kiem pa'looZlO:idów i aLpidów. Surorwc.e miIIleralne są :tu 'ZJWiązane z utworami pa1eo:lJoicZlIlymi, szc':lJegbl:nie cechsztyńSk:iJtni oraz 'z osadam:] mewwiczn()-łkenozoic2lIlymi, "tworzącymi wraz 'z gómym permem pokrywę :pla:tformową. Utwory lPalooroic'ZIIle lIlie 'zostały jeszcze LI'O~ZIIlalIle w dostatec'ZI11ym
stopniu :ze !Względu na ich głębsze 1P0łożenie. W wielu stt,efach :tego regiionu, :zwłaszcza na manoiklilnde pr2!edsudecikiej, są .one iin'tel'e\9ujące z 1Pum1k:tu wid:lJEmla poszulk:iJw,a::nia bitumiJn.ów 'w. utworach C'wrwOlIlego ,spągowca
i ika,r:boInIu.
W pokrywie osadowej omarwialIlej IPLa:tforn:i.y iOO.jwięks:lJe Ik!anc'entracje
m1nena,lIIle 'ZwiązalIl,e są 'z osadami cechsztynu. :Występują tu wielkiJe złoża
rud .mi.edzi 'ZiOOne w mecoo lPółlIloclIlosudecikiej, jak i na monolklinie p:r:Zledsuldeclkiej (lI.;ulbin.? 0saJdJy cecibJs2ltyńskie są !pOdSta1WOfWą fOl'lmacją dIla 'zJł:óż
soli!ikamienlIlyc!h i lPota:sowycih. stllefy :płytsZle tycih :złóż występują w dwóch
rejonacn - na Kujawaclh, gdzie złoża sollIle 'zwd.ązooe są 'z lwysadami SQlnymi, ora'z. lIla mOlIlJdkli:nie piI"Zled!sudec!k:iej. Ponadto w osadach oechsztyń
skich lIla mOlIlolk1ime przedsudecikiej występują :~oŻJa I1OpY. naftowej i oga,zu
riemruego, oc:llk:ryte w ~ej. Zielonej Góry i! K'rosna OdTzańskiego.
Ze Skałami węglanowymi1Jriasu ,związan'e są rudy cynkowo-ołowiowe,
e'ks,ploa'torwalIle od da~a na obszar:lJe śląsiko-kralkowslkim w 'rej. Bytomia,
Chrzanowa i Qlnrusza. Osta'tnio 'zaś Wttellkiezłoże tycihrud odkryto w !'lej.
Zawiercia. Osady triasu są również bazą aUl"Oweów skaLnych, a zwłaszcza
dolomitów i waIPieni.
Trzecią [,ormacjązwią'zam.ą z występorwaruem· su'rowców minerallIlych
są osady jury. Osady liasu 'i doggeru 'zawiera,ją 'rudy że'laiZa występując'e
~ Oibszarze jury ikraikowsko-wieluńSk::1ej i! w ob:r:ZJe:hend'l1 GórŚwiętdkrzys
kich, na !Kujawacih i BamorZlu. Oprócz 'tego w osadach U!lSU'majdują się
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gliny ceramic'me i ogniottwał.e. Osady malmu 'zawierają 'zaś cenne złoża
wapdeni i margl'],
Osady bedowe wy;stępujące lIla lPowierzcibJni starnowią nieprZlebrme
źród}io surowców węglanowych, a qp["ócz rego w strefie Hadam. - Amlopol
występują fosforyty (ceooman'-allb) i rudy ~elaZJa (lkl'eda dolna,).
Osady tr.zeciorzędu lądowego są znalne z wyst~ania węgU brun.a tnych rwo środlk:owej i ,zachodniej Polscle I(miooen) 'oraz iłów ooramic?lIlych
(pliJOC'€!ll).
.
Oąady czwaJl'ltorzędowe, a~łaszc'za utwory mOl'€IIlorwe są źródlem su!I"oweów ceramicmych i matedałBw budo1wlalIlYCh.
.
Re,g ion p latfo r my p !l",ek a mlbir y j slk ie j. Wysitęjpowan:Le wę
glawodor,ów wiąile się z osadami !paleoooicznymi. Za lIlajball"dZiej perspellciywic2IDe uznano utwory dollIlego pa,leo~oiku w obrębie Oibniż€IIlia perybał
tydkiego i podlaSkiego oraz osady dewOlIl:U i !karbonu w ohniiJżooiu nadbużańskim.

Wś'ród sur.owcbw mineralnych stałych lIla !podkreślen:i!e zasługuje prekamb!ryjskie podłoże iln'ystaliezne, a zwłaszcza intruzje lIlorytowo~anorto
zytowe,z którymi wią'Że się występowanie rud ilmend!towo-magneltytowyclh
typu magmowego, jak ,r,ówmeż siarc2Jków metali lIlie:hela'mych.
W osadach IkaJl'loonu g'órnego 'występują złoża węgli kamietnnych (zagłębie luibel,skie). Osady cechsztynu lIla wyniesieniu Łeby zawierają ziłoża
soli :kami€lIlnych i magneoowo-:potasowych, odlkrytych w ostatnich laJtach
w. 'rej. Włiadysłaiworwa. Qp'rócz tego regian pla:tformy prelkambryj,skiej,
azwłaszc'za .osady kr'edy, tr:rec'iiOrzędiu i c'~artorzędu 'zawierają różne 'sul'OWee budowIalIle.

WtA;ŻNIE,JlSlZE

JSlURIOWdE MINERAiLNE POLSKiI

,surowce m:iIn,eraLne, iktóre w gospoda're,e polSkiiej odgrywają zasadlIlic'zą
to: węgiel ilmmietnny i brunatny, !rudy cymiku i ołowiu, rudy miedzi,
si,arka 'rod:zima., sól !kami€inmJa ora'z różno!I"O!IDe surowoe budowlane :(E. Wu:tceJIl,1960). OStatniJO :zostały O!dIkryte złoża soli pdtasowych i ga'zu 'ziemm.ego (R. Os:iJka, m67). Polsika odczuwa jedlIlocZJ€Śme niedobór rudżela:za, boksytów, fosforytów :i. ropy naftowej.
Złoża gazu. ziemnego znane były dotychczas głównie w południowej
częśctiZJapadliSka pr2'JedlkaLt'lPacikiego, o(roioCOEm, jura S. Wdowi:arz, HI 60).
Os1Ja:tnio największe 'zło,ża odlkryto w c.zerwonym spągowcu lIla monolklilIlie
przedsudecikiej.
Ropa naftowa występuj e w małych złożach we fliszu karpackim ora:z
:w ikred'zie i w jurze lIla oibszaxze· 'zajpadliska iPrzedlk,a~aC'kiiego, a. także
w cecohsztyJrrie lIla mondk:lilIlie iPr2iedsudecll.ciej.
.
Złoża węgla ·kamiennego znajdują się przede wszystkim w karbonie
górnym zagłębia śląSkO>-ikra!koowSkiego oraz w ni,ecoe ąródsudeclkiiej (8. DoIktorowicz-Hrebniclki, 1'91600). W ostaltlIltich la1taICh odkryto nowe 'zagłębie wę
glowe w kaJI1bonie Jg;órn.ym lIlia LulbelszczyŹ1IltLe. Qgólnie izasolby węgla lkami€lIlnoe.go :w lPolsce SlzaciUlj-e si'ę na 11210 tmlki !t. Oibecnoa IProdulkcja prze!kJmcza
11300 mm !t.
Złoża węgli brunatnych występują wśród ikolIltynentalnychosadów
mioceńSkich (podrzędnie olig'QC,eńsk:ich ti ,eoceńskich) c'€IIl!tralnej izachodniej Polski i(IE. Oiuk, 19i6'0). !Zasoby szacuje się lIla ,oIkoło 17 mld t.
rolę,
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Rudy żelaza są elksplootowane ;na IkHk:u Ob.s zarach IW osadacih dolnej,
a zwłaszcza środlkowej jury ('R. Osllka, 191610). ZabeZpieczają one potr~eby
kraju w ki]kunastu pa"ocentach. Ostatnio został,o odkryte złoże rud ilmeh.i towcrmagnetytow:ydl w masywie anol"toz1towym podłoża pla'11f'Ol'IIlY
WSdhodrn.ioeu:ropejSkiej.
.
Rudy cynku i ołowiu w postadsiarczków występują wśród węglano
wych skał środlkowego 'triasu na monoklwe ·śl~kraikowsk.1ej. Są QlD.e
eiksploatdwane w rej. Bytom.i;a" Olkusza 'i! Chrzaoowa i()F. Ekiert, 19610).
Ostarflnio odkry1iowielJkiezłOŻ€:rud Bb IW rej. Zawiercia.
.Złoża rud miedzi, reprezentowane przez siarczki, związane są z łupka
mi i n1argllaani mied:zioiI1lo~i najlniżs~ego ceohsztY1nu l{Jpj)ętro Zl')'. Są one
eksploawwane w :nrl.ecc,e pól:JnoclIlosudedkiej. Wos1ia'tmich 1'2 latach odikryto
pOlIladl1Jo wiellkie złoża tych rud lIla monOklinie IPrzedsudeckiej. Z~oża te są
już ' w ,eksploatacji.
Złoża siarki rodzimej występują wśród utworów węglanowych tortonu,
będ.ącydh odJpowiedlI1liikami straty;graficznymi gipsów lPółInocnej częścizapa
dliSka iPrzedlkaapaOkiego ·~S. PawłOlWSki, 1000). Sia'nka rod:zima jest ek~loa
towruna IW Bolsceod !początków XV wielku . .złoża o wielkim oznacz.eniu gospodarezym .zostały odIkryte w cią.gu ostafuic!h 116 lalt i są €k~loa!towalI1e 00
1{) lat.
Sól kamienna występuje w miocenie północnej części Kar.pat 'Oraz
w cechsztymie pokrj1lWy .osadowej platformYlPaloowicmej i IPr.elkambryjskiej (Z: Werner, 1916,0). Jej ,eksploatacja jest dostępna głbWlrlie w wysadach solnych na 'wale lkuja;wsikim. Sole potasowe ;(polilialitowe }rostały
w 196,5 T. o()(:]kryte 'w osadach c'ecihsztylnu ·zachodniej części ,ohlndżerria nadbałtyciki1ego :CR. Osika, 1'916;7). P,oszulkiwaiI!ia trwają -tam nadal.
Fosforyty występują w środkowej kredzie w 'Obrzeżeniu Gór Święto
krzyskich i w niecce łódzkiej. Zahezpieczają one potrwby Ikraju w kHku
,procentaoh.
Surowce budowlane, bardzo różnorodne - magmowe, metamorficzne
i osadowe, 'znajdują się głÓWinie w południowej części ikiraju (Sudety, Górny Śląsk, Góry ŚW!iętJollm'zySkie).
Po rI wojnie świaJtowej Instytut Geologicmy prz'Epxowadził szerokie
badania gooIQg1eme, które dOlProwadziły do odkrycia szeregu złóż. Do naj. większych należą: izło:ha sia·Iiki, ;rud miedzi, węgli hrunatnych, węgli lm,..
m1ennych, rud żelaza, rud cyniku i ołowiu., soli kamiennych i potasowych
oraz wiele irrunyc'h. IS~WOTwnO ,też podstawy dla posZiU.lkiwań złÓŻ rOiPY
i ga'z u. Wiele 'z tych złóż już weszło do e~loa'tacjd, bądź 'też stalrl.owią
perspe!ktywę dalszego rozwoju gÓI'!I1ic~a w Pol-sce.
!Mimo powa'żnego i IWSz.eohstronnegO rozwoju badań .g eologicznych,
istnieje jeszcze ciągle w Polsce wiele mewyjaśnionych problemów geologic1lllych, zwią!zanych l>ezp<>sredrui.o lub pośrednio z możliwościami wystę
powania złÓŻ surowców mineralnyCh. tAby doprowadzić do odlk rycia. tych
złóż lub stwierdzić ich meobecność, 1PI'2l€Iwiduje się inJtensywne badania
g,eologiczne 'zal'\ów:no w najblizszej p~zyszłości, jak i w IPlanach perspektywicznych. GłóWIl1ym ich eelem w laJtach 1'9:71'-198'5 będzie da.1sze :I1OZpOIznanie budowy g,eologicznej !kraju i powiększen1e krajowej bazy surowców min.eralnych,zwłaszcza tych, Iktórycih niedobory odczuwa s~ę w gospodairce narodowej.
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FROGRAM' KOM.PIIJEKlSiOWYIOH BADAŃ S"IlRUKTUR, WGŁĘBNYOH
W ZWIĄZKU 'Z POSlZU1KI'WlAIT\T'IEM ZŁOZ ROPY I GAZJU
Dzięki pracom illnstytutu GeolOigiczmego d. Zj'eidlncC'zerua GóriniC'twa N"aftowego w osta,1mim okresie dOkonano l"egiQil1alnego 'ro~oznail1!ia ,wgłębnej
budowy geologicznej Polski, a: w wiełu rejOlIlach !kraju wydzielono ldkal::ne
struktury i stworzonQ podstawy dla posz:uikiwańzłóż rqpy i gazu. W il1d.ektórych strukturach odlkryto złoża ropy .ma'z liczne, zaooooe złoża ga'z u
ziemnego.
'
W poszczególnych ·regionach wydzielono jednostJki drugiego, trzeciego
i czwarte.go (1'zędu oraz dOlkcnano obl'icZ€il1ia :Per~tywic.mychzasabów
węglowodorów. Zasoby ,ga'zu występują w utworach paJ.oo2'!Oicmych (!68 % ),
mewzoicznych (216Al/o) ci. Ilmnozo!iciZil1ycih (6%). Alkl1lua.JJIlej oC'eIIliY :lJasolbów perspelk'tywic:znydh gaJZU ziemnego do/konano w 19168 Ir. (Rraca2Jbiol'lOwa pod
ved. J. 8oikorowslktelgo).
'W ~ią,zjku z tym,że badania strukturalne do głębokości 1500 m wyjaŚlI1iły w ogó~nych za:rysaoh lPooblemyregio11Ja,1ne, na/tomia:st ro:~poZlI1aiI1ie
p<ldstawowe 'i :regiOlllalne wgłębnej budowy geologkroej oc:rekują .na rozwią'zail1d.e, będą prowad'2XJlIle nada'l badania geofizyczne i kompleksowe badania ,geologicZil1.e (litafacjalne, stra.tygraificzne, petrograficzne, sedymentologicme, .geochemic:zJ::ne, paleogeografiome i t€!ktoniczm.e) w celu roZlpomarnLa ciągów strulkturallIlych i wa'runików Ikolelktorskic'h w następujących
jednostkach struikturaJJnych:
iOO dbszar:re iPla'tformy pr€lkam'bryjskiej 'W obrębie 'rsyne!klizy pery,bałtycikiej, na W'y!I1!i!esieniu Łeby oraz w obniżen1u podl';!.'skim {osadYiPale~
o21oicm'e) ;
.
- na olbsza'T2Je ntiedki Ibrzeimej, 'SzczecińSlko-łód~dej, wału środkowo
polsk1€go (osady permskie i mewzoic:lJlle) ora.z wstvefach peryf,erycznych
:tego dbsza'TU i(osady Ikarbonlu ' i! dewotnu);
- lIla obszarze monOkliny przedsudedkiej i śląslro-'kTalkowskiej, oraz
w ,niecce lubelskie j (osady paleoroiiku) i
~ na o'bsza·rze flisru Kail1pa:t I(fałdy wgłębne) i 'W jego podłożu (utwory
meropaleozoiczne).
Wf ,ramadh tego ~OIgramu 'w la'taoh 191.1-197:5 prrewiduje się intensyfi!kacje lbadań na obszaX!aclhnajlba1'ldz1ej perspelktywicZil1ydh, do których
na'1eży (rów lulbelslki, monokliJna prredsudeclka i zaohodnia część syncldi!zy
perylbałtyc!k:iej 1(1prolblemy węl2lłowe). Na 'tych dbsza,rach za/stosuje się najbardziej optymalne mertJody Ibadawcze i 'techniczne w ee!lu. przyślpi€s2'JooJa
odkryć -ropy i gruzu.
Prace IgoofizycZlIl.e b~ą prowadzone metodami grawfunetrycomą i sejsmiczmą, w mniejszym zakresie lIliI1ymi metodami. PrzewiduJe się rwylk:onanie półszcze,gółowegorojęcia grnwtimetrycznego na ,o bszarze OIkoło ,1)0 tys.
km2 i co najmniej 70 1ys. Ikm profilów sejsmicznych. Realiz·a cja wytyczonego programu. hadań Instyturtu Geologiemego wymagać będzie wyikonania około 610 tys. m wierceń głębdkich 'l"ocZlIl:iJe - alŻ do rdku. 1100:5. W larbach 1969--1'971 pr.zewiduję się ,zakończenie qpraoowań synJtetycmych dla
per,~tywiC'zn:ych regionów Polski (mapa w skali '1 : 2,00 000 oraz mapy litclogic'Zil1o-pai},eogeograiicm,e, lPal'eote!ktoniiC'zne, struiktu:ra,1ne i proignostycznew Skali 1 : 500 '0'00 dla cał,ego obszaru Polski).
W drugim ,etalp1e (w latacih1'9i71J.-191715) przewlduje się Wyikonanie syntetyc':mych opracowań (1'egi.lOlna lnych tp6ł.szc!zJeg,ółowych oraz zestBIWieniieat'
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lasu geostrukituralJnego w ,skali 1 : 100 '0010 dla wylbran,ych stref perspelk- tywic2lIlyc!h w posZC2!eg,ó1nych reg,1onach baju.
.
.
. W laJtaclh 1'9:75)-1'98'5 przewidu}e się oQPraoowande ;sytn!tetyc~ne wyn.i.ków
badań przeprowadzonych w talku szczegółowych badań elementów trzecie,g o iJ

C7lWa~gO' rzędu.

p.ROGIRIAlM KO!MIPlliEiKlSOWYOH BAlDAŃ REGlON!AIJNYOH DUA'
USTAlIENIA 'PfFBSmK,'TY';W lPOSIZUKIlW.A!WCZYOH SUROWCOW
MFNmA!lJNYCH STAŁYQH

Prace poszukLwawcze 'złóż surowców minerahlychstałych w głębszych
stref.ac!h (dO' głęb. 1,50'0 m) dbsza:rów sfałdowanych przewiduje się :na następujących cr:'Iegiol11arch:
W r e g i o lIlj i ,e iS u d e c ik i m iz'b8rl:aJIle będą strefy występowania ' amfiboli!tów i -zi.el,eńC'ÓW w Góraoh :SowicIh, w Górach KaczawSkich O'raz w l'Iej.
KłodzJ.ka i lPac21kO'wa, z !k<tórynnmogą !być związane ;złoża ł'ud poLimetałiozrnyrc!h, 2lllanycih iW tych utworach !PO stronie czeSkiej. W serii Spilitowo~elTa1Jofilrowej w Górac!h Kaczawskich mO'gą występować
apaltytty,
a także rudy żelaza. Badania Obejmą 'róWtn.ież !lllaJSywy ,głę!binowych Skał
. zasadO'wyoh ze -względu namO'żliwość 2lIlalezięnia w IIridh chromitów
i siarc~ów metali typu dy.fer€il1cjacyjnego. W a-egiomie sudecJkim projelktuje si~ Tównież priz€lP1"O'wadzić lIla szerszą skalę badarn:ia minerali'zacji
poilimetalicznej w GÓiTaoh IZeTskich ocaz w ·stJ:.efach waryscyjSkicll
masywów gł'aJIlitowych, zwłaszcza wstr,efaoh płytildego występowa
nia gł'aInli:tów pod utworami osłony pail,eo'wieznej, gdrle mQgą ZJnajdować
się Bjpilka'lne pa'rtie intruzji lub ipodrzęooe kopuły gralIriit6w. W rachu'bę
wchodzą Góry Kaciawme, Ba:rdlJkie, lBystrzyclkie il Bialskie O'raz granitoidy Gromnika. Przewiduje !Się 'też ':zJbadande stref dyslOkacyjnych, które
tworzyły się 'w pasie intensywnego rO'zwoju magma:tyzmu, przede wszystkim strefy głównegO' uskoku sudeckiego, przebiegającej od Gór Iozersk;ich
do Gór Sowiic h i Baxd:zJ1cich. Bonadrto prO'jektuje się pTzebadać częściO'WO'
zmetamorfizowane utwory paleozoiczne, występujące pod utworami trzeciorzędu na oIbszarze bldku IPrzedsudeclldegO' oraz pod. utwO'rami ceohsztyń
sko-'mewZJoicznymi IW nliecce półln,ocnej. Problemami Itymi zajmu'ją się
m.in. J. Oberc'iIL. Sawicki.
W r e g i o n' i e gór n o ślą s ik i m m02:ma wydzielić trzy głóWIIle ikierunlki badań wgłębnej budowy g,eO'IO'gicznej. Są to:
- badania Iitofacja1ne i lPaIoogeograliiczne U'tWO!l"ÓW mezJowiemyoh
i paleozoicznych, a zwłaszcza triasu w celu ustal€lIljiazasięgu dO'IO'mitów
kruszconośnych OIraz pa1
leoroicznycll u1:WO'rów węglanowych w !północno
-wschodnim obrzeżeniu GórnośląskiegO' Zagłębia WęglowegO';
- badania paleoreliefu O'ra'z składu litologic:zm.ego utwO'rów ,paleozoicznych i icth zasięgów pod pokrywą permsko-mezozoiczną we wschOOJnilJn
i lPóIlnoono-wsćlhodnim Oibrzeżemu GZlW; w skład tych !badań wejdą badanda liiO'farcja1ne. utwo'r,6w palooroic2lIlych dla ustalenia perspektyw poszutkiwańzłóż egwgenk,znycih I(ben;tonltty, bdksyty, rudy żela:za, rudy
miedzi~ oll'az badania za,sięgu i fO'rm m:trozji ihereyńskich ikwa'Ś1lych i zasadowych dla tlstalen:iia pers!p€lktyw lPoszuikiwań złóż endogenicmych (mineralizacja polimetaUema);
- badaJIlia litO'logic'zne i stratygra:fieme paloozoiku w zachodlnd:m ob-
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rzeżeniu GZW mające na celu ustalenie płytkich ,stref jego wyst~waiIli;a
oraz Otkreśleni!e możliwości okvuszcowania poIimetaUcmeg,o.
W G 6 r a c h S w i ę t o ikrz y s ik d c ih lbadania. obejmą IPrzed,e wszystkim te formacJe, które rwEuropie a zwłaszcza w Polsce dka'zały się meta":
lonOtŚne. Do mich należy zaliczyć osady dewonu, permu i triasu, jaik J:ównieżutwory !prelkambryjSkie. W !Zwią7Jku z tym w G6rach SwiętdkrzyskiClh.
ustalono następujące trzy kiel"UIDlkJi badań rwgłębnej budowy geologicznej =
- bad.ania lirtJoiacjalm!e i paleogeogranczne osadów dewonu, permu
i tI"msu w 'zachodnim i! pó1Jnocno-wscihodJr:rlm obrzeż€llliu GórSwiętolkrzys
kich wtIllarwilązainiu do j'llŻ stwierdroneJ milIleral:i:zacji (J?Ib, Ztn, Cu,Ba)
w strefach przypawierrehniOwyclh;
-< badania litofacjaLne i! paleogoogTaficzne osadów IPrzejścd.owych lllJa
granicy dewonu dolnego i śrotdlkowego w Il"egiorue ilcleleclkIi:m i łysogórskim.
które pozwoliłyby wyznacizyć obszary perspelkttyTWiemedla lPoszukiwań
pkytu il rud żelaza ora'z rud polimetalicznyClh;
.
~ bada'n:ia: stref głębokich rozłam6w rw trzonJie paloowicmym dla
ustalenia ip€'rspelktywic2lllOlŚCi występowalIlia złóż :rud żelaza ti. rud \POlimetalicmych.
W iZ a p a d l i s Ik lU ,p [" z e d Ik a r p a c ik i m ibędą nadal rprowadZiOłIle
badania osadów roioceńtSllcidh w celu istworzenia dalszyc!h podst9.IW odIa
poszulkiwań zł6ż sla!r'ki, jak r.ównież badaniom podlegać !będą płytsze strefy podłoża miocenu ;w celu' wyjaśnieniiJa perspektywicmości utwor,ów paleooziczm.ych.
.
Na obszartze platfomy lPaleozoic 'z n .e j !będą prowadrone
badalIlia I(W c:elu stwa,rzalIlia podstaw posrukiwaiwczych surowców milI1eralnych ,stałych) w !następujących 'tIwecih ikietl"UlI1Jkach:
.
- badania podłoża parloozoic2ll1€tgO, wystEpUjącego pod niegTulbą pokrywą pla1!formową,
~ badania utworów

permskich w celu śledzenia łrupttów miedziOIld§..
nycih i se["ii solonośnych,
- kompleiksowe ibada:nda iUtwoll'ów'~zeciorzędorwych lIla Niżu Polskim
w celu stworzenia podstaw dla pooszuil.dwań 'węgli IbI'lUlI1a,tnych i surow-

r-.aw

skalnyc!h~

Na 00 b s z a r z e p l a t f o ,r m Y 1P:r e!k a m ;b :r y j s Ik i e j lIlakr€Ślono
pięć lkierunIków badań:
-' dalsze, '~dz1ej szc'zegółorwe ustalenie pa.!Leorelrie:fu i chra'raiktterystyki iPetrogra!fic'znej lPocUoża IkrystaLic'znego we wschodn.iej części wyniesienia mazursk~walskieg.o oraoz na wytnjJesiend.u lSławatycz; .
~ ustalenie formy, zasięgu i Składu petrograrfi.cmego intruzji zasadowych i 'kJWaS:nych, występujących 'W podło2lu ikrystaLicmym lIla wyniesienliuma:zuxsko---,suwalskim (lIlIa głębokości! do 1500 m), mające lIla celu
poszukiwania rud żelaza i rud polimetalicm.ych;
- badania litofacjaJ:ne li geoc[h.emic:me utworów paLeozoicznych, występujących pod cienkim płaszc~m osadów permsko-mezoroiem.ych lIla
skrzydłacIh wyniesienia maru·rSk~su!Walski.ego i SłaJwatycz, zwią'ZlłlI1.e z ~
szukiwaruamizłóż egzogendcznych (fosforyty, rudy żelaza, pierwiastilci
promieniotWórcze);
-- ustalenie zasięgu '] charaIkteru wietrzenia -górnoproterozoicmych
i kambryjSkic!h wul!kam:itów zasadowych, występuj,ących pod osadami Ikarbońskimi w 1P61Jnoono-wschodtniej części! nieCki lubelSkiej, 00 umożliwi
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iJ?Oszukiwooia rUd:ŻIelaza, bo!ksyiów, pierwiastków rzadkich i promieniotwórczych;
- badania HtofacjaLne utworów cechsztynu, występujących jpOd osadami mewroiczmymi w obrzeżeniu wymJ.€Sienia ma!:rursko-.suwalSkiego do
głębdkości '1000 m.
'
W wY'nillru tych badań wstaną usta:loneilliOWe obszary perspektywiczne. Is1mieje róWJIrież prawdQpodobieńst'Wo odJkrycia nowych złóż surowców
m:iJn,erlalJnych. W :Z1Wiąz!ku z l'eaUzacją lI1iaswcoQwanego [programu pr21ewiduJe sięrozwiln'ięci,e na szerszą skalę metod geo:lii'zycznych, a zwłas:lJCza
magnetyczmych, g:rawimetrycznych, ,eleik:tfOOlP'OOOWych, a także sejsmiGZnych. Rocznie wykonywać siębęd:zie IkilkanilłŚoie tys. m wierreń o głębo
kości od 5-00 do 2'000 m.
iN a B a ł t Yik u - 'w II1iawi.ązalIliiu do dotyoheza:s wykonanych 'badań
sejsmicznych 'i . magnetyc'mych [pl'lOlWadzone będą badaniia geofizyC':2me
i geologiczne w strefie diO tki1Jkooziesięciu Ikm od ,liJnid :b rzegowej:
- ' IZIdjęci.e geologiczne utWOlI'ÓW dentnych w skali! 1 : 2{)'QQOO;
- 'mjęcie .graJWimetryc.zne li geomagnetycme;
- ' badalIlia geolOigiCZlllJOt-in:żynierskie strefy brzeżnej i dna Bałtyku
w 'związ!ku z rozwoj,em 'budoWIllidwa mOl'skiego;
- w IPTzYlpadlku pro}etktoWJalnila wierceń głębokich wyikonallll!-,e :sejsmiC'znych profilów zagęszczOInych ł wierceń pilotujących dla slmrtowani.a podłoż;a

Ikenooaillru;

- wykonanie wierceń do głębokości WOO+l!200 m w
k1wanJiami 'złÓŻ soli potasowych.

związku

'z

pos~l1-

PROGRlAM KlaMlPUEKSOWYIOH BAlDAŃ HYDRJOGEOOOGICZNYCH

I 'IIN1ŻYNI'EiRlSIKlO-łOEOWGI1CZNYCH
Osolmy probl'em stanow1ąbadania hyxir'.qigoologicme i iIlIżynioersko-ge
oIogicme. ':De owa lkie!l'ull11k:i Ibadań - zwią'zan€ z codzienną dzia'łab:liością
goS!poorurozą - będąp'ro'wHdz'One iIl'ateren't e całego kraju.
B a d a in i a h y d r Q g e <> l Q :g i c z n e obejmowa,ć !będą zagadJnienia
zasobności wiÓd podziemnych w ipOSzcZ€!gÓ1nyCh regionach ~ologicmych,
w pierwszej jkolejnOlŚCi w tydh, gdzie już obeonie mmacza się deficyt w zaopatrzen'ilu. w WIOdę. Podstawą ,t ych lbadań !bęldzie /bilans zarobów wód.
podiziemn,ych dla całego kiraju, ~óry zostalllie ~or.ządZOll1iy do l!973 r. Następne IpI"oIblem.y hydrogeologicme 'to rbadania hyrd.rochemicme, w ,t ym
również posZlUlkiwawcze 'Wód mineralnyclhj badania dynamiki wód pod'iienmych w SkoimplillmWlallliych WalI'lUlI1lk:ac!h geolqgilCilm.ych;
iNa szerdką Ska:!ę prowadrone /będą !badan'ia ,wa'l"UJIlków hydrogeologicznydhzłóż. 'Sizezególlny nadsik !będzie poiłOiWny na lteZłotża', klt6rych €lk;Slplo.abacja WJPływać !będzie zasadn'kiZlO na 1lIllianę ,1Ieżimu wód lP'od:ziemn,ych
i ich ~orzySltarue.
'
B a Id a 111 ia i n ż y 111 i e a:' s Ik o - g e o l Q g i c :z :n e prowadzone będą
:głównde na rzecz r,02!wiązywarua okireśl101t1yCh !Pl'oblemów związall1chz potrzebami ibudOWlI1ictwa !hyd'OOtec'hlIliczmegOo iW dorzeczu Wisły i na obsza['ze Ka,r pat.W tydh howieiII~ obs2'Ja'rach Ikonc'entrować cię będzie (['ozwój
wodnych jn:We1stycjli ·'b'uddwlalll;ycih. ,RóWlI1iole!gl,e prowadwil'lie bęldą, tbadania
I'~gionalne !proc'e sów geoJ.ogia:zm.o-'dynamicmych - osuwisk i !kraau - oraz
badania warunlków tf.undamentowaniaw strefach występowalnia sikał Q ma-
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lej nośności lulb lPOda:1mydh na JI'I02'JWójprooes6w iJnżyniersko--geol>Olgicznydh
(lessy, pyły, iUJtwory 'zaStoiskowe, mady, namuły).
Duży tpOOtęp osi.ągJnie (l'óW1Ilież ikartograSa itnżynierSkO"'1goolO!gicma. Zoosta/n' ą sporąd2JODJe mapy iniŻytniierSko-,geolQgic.me w ' dużych sk'a lach dla
potrzeb zalbUJdlOWy IllJOWIQPOWStającydh i rozwijającyoh się >OIbszar,ów górniczych ota,z dla il'O!2JOOdowy :wiel1kic'h ośrodlków miejSkiCIh.. Zostal!J:iie też
ąporząd2Jona majpa wyfbrzeża morSkiego.
,
Tetn lkieI"UlDl€lk prac wyciersko-,geologicmych statliOwić Ibędzie podsta..'Wy dla ikonlk.refuych programów dzia'łama 2JW'i:ąmnych z rozwojem €ikonomic~nym kraju.

PROOHAIM MAC iI{·AlRJTdOOA!FJ1CJZNYGH I

ZlDJĘC

GFJOLOGECZNYCH

W la:tadh 19619-1'9186 projelkiuje siię wykonanie około 1'60 acr:!kuszy map
w Skali 1 : 2;50100 i 50 -aOO. 'Zdjęcia >OIbejmą obszary wybraillez punlkiu wid2Jen1a goologicmego i 'gOfq)Oda:rezego. Ponadto program
badań !przewiduje iWyikO!rl.alrlie '516 a:r;lruszy map w skali 1 : 200000 dla .obszaru lądowego i 13 arlkuszy map w tejże skali dla obszaru Bałtyku. Mapy
będą wyllronane w d'WiU wersjach: mapy .uit worow wychodzących na powiierwhinię i mapy odkryte l(!bez trzeciorzędu). ' Wzwiąiku 'z 'tym na obszarze Bałtyku '.7PStaną wykan,a ne wiercenia , do głę'bokości około 200 m.
Badania morza będą prowadzanę .!kompleksowo (hadania :batymetryczne,
goonzycZl!lte, zdjęcia ,goollOgicZl!le, ;ge<jlogia dynamiczna, tei1ciloniika, sedymentologia).
•
W ~wiązlkuz zgromadzeniem się coraz sZJCz.egółowszycih materiałów
dotyczących wgłębnej ib udowy ,g eologicznej przewidziane jest wydanie do
t9'7:3 r. atlasu map iPaJ,eogoogra:ffiJCmyoh i g€05truiktuTaJJnj7{!h ,w skaH
1 : 10010000, Ibędącego 'roz'W.inięciem m€itodyC2ll1ym li ' bema1ycZJnym,Attlasu
Geologicznego PolSki w skali l' : ,3 000 000 (19'57~1965), a do 198'0 r. w skali!
1 : 5(}OOOO; Do 19715 r. wstaną wydane wyhrane arkusze wspomnianych
map iW skali 1 : 2'00 000. PrzewidzialIle są 'również analogiczne edycje atlasów map ' miJneralogeniom.ydh, bydT~logicZJnych oraJZ '1myniersko-geologicmych.
Na zakończ€'!1Jie pra.gnę podkrreślić, że iW !OOal:iiżacji nakreślonego programu !badań geologicmyoh na lata 1'9<711'-1:98:5 coraz szersze zastosowanie
majdą metody ma1tema1tyczne maz rautoml8.'tyzacja ,prz€'twarzania danych
geologicznyoh, w wytni!ku czego będzie można :zwiększyć efektywność prac
geologicznych.
szczegółowych

Instytut Gealogdezny ,
Warszawa, uł. Ra,k owiecka 4.
!Nadesłano dnia l6 ~udnla 1009 r .

PISMlENNICTWO
M{'ITUIA[JN'iA ,0 0ENlA ZtASOIBOW P'ERSBEK7I'YiWIOZNYCH GAlZU ZIEMiNEGO W
iPIOUSICłE

(11900) - i&aca 'z biorowa :pod red. naUJk J. Sok&owskieg'O (maszyn'opis powielony). ,Wraxszawa.
ATLAS GroI.JOGlIlCiZlNY (PIOlLSKl l : 1 000000 {.1956-1:961} - 'P raca zbiorowa pod
red. IE. Riiblego. 1ln.st.GeOIl. W<l:rS7Jawa.
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.ATIJAS· GEOLOGUOZINY PIOiIBKll! -1Za.pdn.ien:ia strartygraflczno-facjoahie 1 : 3 000 000
(19517-19'65) - PI11aoa zbiorowa pod II"ed .. M. ,RajohiLowej d IM. TySkiej. Inst.
G001. WIIJl"szawa.
ATLAS G~NY POLSKI, 1: 2 000 000 (1~. PraoazmOll'oWla · pod red.
J. 7JI1IcJeld. J1n.st. Geol. WlIJl'szawa.
BU[)()lWA GlEDLOGIIUZJNA POLSl{J] (1968) - l. St:ratygr.afioa, -cz. 1 - Prekambr i paloo:ZlOd!k. lPł",a<la 2lbiorowa pod red. S. SokołowSkiego, S. Cieśldńsatiego
:i J. C~mSkJ:Lego. Inst. Geol. WiaI'lszawa.
CIU,K iE. '(l960~ - iB,adaJn'Ia złóż węgla brull!atnego. [Pr. 111art. Ge'o~., 30, cz. lp. 249-2517. 'W8!l"Sza'jWl.
DOKTOIROW!IOZ-iHRiElBNlOClKrr s. {1960) - Badalnia złóż węgla !kla.miennego. Pr. !Inst.
Geol., 30, cz. 1, p. ~. WalMZawa.
EKIiE RT F. (19160) '- Badanda złóż !rud metali :lwlo['owych. Pr. nt. Geo,l., 30, cz. l,
p. 291'--001. Wra'l"s'zawa.
OSIKA R. .(1960) - lBadanda złóż :rudźeoLaza, iP.r. ,linSt. Geol., 30, 'cz. 1, p. 2813-289.
W ,ars2lBiwa.

OS'IiKA R. (1967) - Osiągnięcia ffinStytu,tu Geologioezn.,ego w tmkresie p(}ZD.aIIlia 'budowy
,geologicznej (Polski i poszukiwań złóż surowców mineralnych. Kwart.
geol., lI,p. 877-0019, lIlIl' 4. Wl8il'IS'Za'wa.
0ISlK1A. R. '(19168) - Meta'Logeruc Un~ts ,of ~dLan.d l : 1 '000 '000. Insot. Geol. Warszawa.
OSIlK:A R. (:1.009) - Mapa miJneNlJ.ogeniczna Polski 1 : 1 000 000 Inst. Geol. Wa:rsz.awa.
PAWWWSIKII! S. (1960) - Ptrdb1emy siarIm ll"oo'Zi!mej. Pl'. 1I:nst. Goo1., 30, cz. 1, p. 3!1il--13116. WmszaJwa.
PO?lAiRYSIm W. ~1966) lVLapa GeolQgtic:zma lPo1s-kd. '1 : 1 OOIJ" 000. J.tlst. Geol. WarsŻ8;wa.

WiDOIW'IARZ S. ;(1960) lP. 267-001.

WlERJNER Z. (1960) -

lBadan!iazłóż

l'(}PY IlIaJftowej i gazu. tPl'. [nst. Ge(}l., 30, ,cz. l,

,W arszawa,

iBadan:iJa oZilóż soil:i. Pr. Inst. Geol., 30, ,cz. "I I, lP. 317-004. Wa.r~

sza:wa.
WUTCEN E.(l900) 2lNiOS~O

RooLa ,Instytutu Geo1ogicmego w rozwoju ba'zy sUJ:!owców mine!r,alnych Polski. Pr. Inst. Geol., 30, cz. 1, p. :2ll.J5L->22J7. Warszawa.
J. ~1966) - 'Jednostki geologicme iBoil:Ski i ich stanowislko w t.ek'ton1ce
Europy. 'KW8l1t. gool., 10, p . ~665, nr 3. Warszawa.

POMaD OCIIKA

IJPOrPAMMA KOMIIJIEKCHLIX rEOJIOmtłECIrnX HCCJIE,lJ;OBAIłHA:
I'EOJIOrWłECIWrO IDICTHTYTA ,11;0 1985 r.
Pe3IOMe
B reOJIOI'K1{eCKOMCTpoemm IIOJIbIllll OTMeqaIOTCJl CJIe):lyIOIIJ;He rJI8.BlIbIe reOJIOI'K1{eCICHe
3JIeMeBThI (<PHI'. 1):
_ .n;oKeM6p:o:AcxaJl DJIaT4x>PMa BocTO'IBoit EBPOIlhI,
- IIlIJIe030itCXaJl DJIaTcllopMa Cpe~eit H 3a.na..n;Hoit EBpog:bI, B npe.n;eJIax KOTOpOit BbI,n;eJIJIeTCJl 3 IIlIJIe030itcKHX ropHbIX MaccIDla: CBeRTOImlHCICHe rophI, 3a.IIll,lJ,Hble Cy.n;eThI c IIpe.n;cy.n;eTCKBM 6JIOICOM BMecTe c Cpe,ll;'Hecy.n;eTClCHM H CeBepHocy.n;eTCKHM rrpOrH6aMH, a TaIOKe BÓCTO'łHbIe
Cy.n;eThI H CruIe3cKo-KpaxOBCICHii: nporH6,
- 8.lILIIH,n;hI H ~on:eHom.m IIpe,u;KapnaTClClDi: rrporH6.

streszczenie
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Ha (lOHi: CeMH pemOHOB rrpeACT8BJIellbI yCJIOBW1 CKOlIJIeHHsI MHHep8JIOB, a TlllOKe OXapaKTepH30B8BLI BaJKHeibJnie BH,I\l>l MHHepllJILHOrO CLIpLJI, rrpHBeAeH8. lIX JIOK8JIH38lJ;HJl H CTpaTHrpa(JJt<IeCKOe
nOJIOlKeHHe. OnHCaHLI 3aJIelKH xaMemroro' H 6yporo yrJIJI, 3aJIelKH ra:3a, py,n; n;mlKa H CBmm;a;
Me,IJ;H, caMOpO,I(liOit cePLI, KaMemroit COJIH .H .MHoro'IHCJIeBliLIX BH,IJ;OB CTpOHTeJILllOrO CLJpL1l.
IIo,IJ;1lepKHBaeTC1l lleXBana B IIoJILwe lKeJIe3HLIX py,n;, (lOc(JOPHTOB, He(Jm, a TlllOKe OTcyrCTBHe 6oxmoB. BLI,IJ;eJIeH TIllOKe (laKT OTKpLl1'IDI 60JILmHX 3aJIelKeit CLIPL1l B nepHO,n; nOCJIe IT-oit
MHpOBOit BOitIiLI (cepa, Me,IJ;I>, I(HliK H CBHHeIt xaMeIlIlLIit H 6ypLIit yrOJIL, xaMeHHaJI H KaJIHitHalr
. COJIL, T8.3 H M1ioro'IHCJIeJim,Ie lIH,ItLI CTpOHTeJILHoro CLIpL1l).
IIporpaMMa AIIJILIie:lbuHx

HCCJIeAóBalńlit AO 1985 ro,n;a

c:ramrr 3a I\eJIL BLI1lCllellHe rny6HIiIioro

reoJIOIll'IeCKOrO CTpOOIiH1l 06mHpHLIX reoJIOIll'IeCKH 33.KpLITLIX TeppHTOpHit npH nOMOJI(H reo(lH3H'iecKHX MeTo,n;OB H rJly60KOro 6ypeHHJI, c yq:eTOM KOMlIJIeKCHLIX ' JIHTo(JaI\HlIJILliLIX, CTpamrpa(lH'i!lCKllX, neTporpa(JH'ieCKHX, ce,IJ;HMeHTOJIOIll'IecKHX, reoXHMH'le~, DaJIeoreorpa(JH'IecKHX
H TeKTOHH'leCKHX pa60T. IJ;eJILlO HCCJIe,n;OBa.B)IJI rJIY6HBlioro C'rpoeJ(H1l JIBJIJIIOTC1l nOHCKH 3aJIelKeit
lle(JmH T8.3a.
KpOMi: TOro rrpe,n;CTaBJIeH8. CnenH(lIiKa rrporpaMM HCCJIeAoBaIlHit I'33JIR11itLIX pemOliOB B I\eJIJIX
nOHCKOB HOBLIX 3aJIeiKeit TBep,IJ;oro MHIlepaJILHoro CLIpL1l. B KOHI\e llaMe'ieHa rrporpaMMa reOJIoro-c1>eMO'lJłl,1X pa60T pa3JIH'ilioro M8.CIII1'a6a.

PROGRAMME OF COMPLEX REOIONAL RESEARCH OF TBE GEOLOGWAL
INSTITUTE TILL 1985

Sum m·ar y
The ilOlJJCJlWin,g

,a~e

the main geo1oWicaJ. unli:ts dioStingudshed hl PolaJp,d (Fig. 1}: pre-Cambr1!an Eastt-Europetan plaJtform, Pa:1a,eo7loic Midd~ and WoelSlt-E1lIropean platform,
subdlirvided i.nto 'Ilbree PaiLalOO7lOd.c ma5i~S (ilhe Św.iętoklrzyskie MOUnibain\S, the :Wiast
Sudetes wd!th the FOiI.'Ie-stldelt'ic bloctk,the JJntra-Sudetl.e IBOO Nor:th.:.sudeti-c Itrowghs,
as well a\S i1Jhe Fas't lSude-1les and SUesian-Oraoow .d!epressdon), A~ids and Miooene
Carpa,th1an furedeep.
.
Oondi'llions of minenaJ. lOOIloentrations aJl'e presented ,i n .regioIlJ8ll OÓ1'!ICeption, ,iIn Ithe
[!Lg.ht al the seven T€'giJon,s. MOTe important mineraI raw material'S are chaMcteri~,
and 't:heia.- looa1tion 'and \!itrarbLgraPhi'C8l1 po&i'tion are ,girven. r.l'herea1'e disoussed here
the deposdlts ,ol :haTd IBllld brown 'ooaOJs, ~as deposi.rts, 7linc...Ie,ad OQ.'Ies, oopper ooos, 'IlJBJtlve
sll'lphur, roctk sail:t and iIl:U!nIWOU'S Il'octky' !l.'aw ma1eTiJaJ:s. DefiCliencYdf iron o!t'es,
phosphoirites and ,cr,ude oH lin P'olmd ds emPhasii.:r.ed, ,aJIlId 'Lactk ,Cif baWtites iis s'tressed,.
The Ifaot ot dis'oorery ,of ·Lar,ge minera[ d,epositts ;a:f,tar Ithe World Warr OOI Is rtlaken .inlbo
{:cxnsdderatioo, '100, espooiaJly asconoems suLph'll1', rower, zin,c and leaiCl, 'ha'M ooaJ.,
brown ooal, rock: and IPOta&siiUJmsalts., ,gas, md n-umerous 1'Iooky minera! Taw materi'llls.
The programme of lfu.r:t'her ilIlrvestiJg,a.1li.oo.s p1aIllIlOO u!p 1;0 01985 has :in vlJew :to
eXiplain Ithe deep goo1ogtca!l: sbructuxe ol vam, ,geoJogic&!ly un-oovered a'reas, usln,g gIeophY:Slcal met>hods and deep dJI1i:l1mgs, includirng <lOItIlPlex litbofacilM, stratJ,grapbiJoall,
pet,rographiOail., seddmentologiCal, geochemiool, ~'Phlcatl..and tecto.niC eummaJtions. The lPurpo&e of if;he deep lSItrudture e:xamln'altio'IlJs 1s ,t o dLsoov,er oH and gas
de[pOlSi'ts.
li~ addd't1onJto rt;;his :the artl:dLe lPI'esen'lls the .Sipecialchat'laoterof rthe programme
w'itlh respect to V1aTious reWions in OQ.'Ider to lPl'ospect for addition·a[ deposits ,OIfSO'lid
minera,ls. Moreover, a prog·ramme ils d'i!scussed oif ,geolOtg'icaJ. aU1"\1leys on v·a!t'ious s'cailes.

