UKD 550.8:528.94 (24) (438) :551.14:550.83:550:822:[551.7+652.;1\1+552.3/.5+51>1.24.551.8+550.3+550.4] (084.3)
,,.1883"1967"
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Polska kartografia wgłębna i drogi iei rozwoiu
WSTĘP

W ostatnim okresie ogromnie Iwzrosła ilość materiałów ilustrujących
SkoOrupyziemSk.iej. W części ,z nitlh zarejestrowano i udalrumen-

budowę

towano różne elementy 'budoOWY powierzchni. Do ,t ej grtljpy za,licza się
przedeW'Szystkim Ucme zdjęcia i malPY geologiczne, geotechniczne i in.
Znacznie óWi~sza jednak: część materiałów dotyczy wgłębnej budowy
Ziemi.
Bogate nagromadzenie faktów jest wyn-ikiem coraz szerszego stosowania w badaniach metod geofizycznych orazznacmego wzrostu ilości
wierceń. Prz)"kładem mogą być badania geologiczne nasz·ego !kraju, w którym ilość pomiarów .geofi1z ycznych w ostatnim l '5-leciu :wzrosła ośmio
krotnie, przy jedlnocresnym crlerokrotnym WIZroście ilości wierceń. Uzyskiwa,ne tą dr.Qgą .obszerne ma,teriały i ,oibserwacje dotyczące budowy
Ziemi na różnych głębdk<lŚciachwyma.gają rómorodnej analizy i initer:pretacjjJ faktów. J€rlną z metod ipracy jest IPrzestrzenne grruficzne zestawienie wynjJkbw :badań, to znaczy opracowa,nia Ikal"tograficm,erómego typu
i skali. iW ciągu dziesiątków lat .obserwujemy QgI'omny rozwój !kartografii
ilrustru'jącej różne elementy i ·za,gadnienia w,gł~bnyclh warstw Skorupy
ziemsldtej. iW poszczególnych państwach !WYdano ,tysiące różnorodnych
map geologicznych.
rw polskiej lkarlograrfii ilustrując·ej wgłębną !budowę opubliJkowa!llo już
ponad 16100 ar1kuszy map. Brak jednak dotychczas w naszym piśmiennic
twie !podsumowania przeszło '5IO':'letniego dorobku w tym zakresie. W zwią
ZJ1ru z ogromnYm wzrostem znaczenia 't ego I1odza,ju opracowań" celowym
będzie dd.konanieprzegląd.u dotychozasowych polskichpuhlikacji, a następnie w nawiązaniu Ido ddasycmyclh opracowań m.etodycznych, rep rezentowanych ,juz przez Ibardzo hogatą literaturę ininycih państw, krytY'czm.e
omówienie oraz nakreślenie dróg druszego r07IWoju kartografii, która nosi
dotąd mało jeszc2le stosowaną nazwę , k a T t o g r a !f i i w g ł ę b n ej. Pojęcie ,to wprowadziłK. Guzik '~1191618) dla odróżni,enia ,od klasycznej kartogrwfli geologicznej, rejestrującej przede wszy'stlkim wyst~anie utworów na poWierzchni. W piśmiennic,twie i Ikartogra,fil! an,glo-;am.er)"kańskie'j
dla iprac 't'ego typu używa się terminu "subsurface mapping" i(OY.L S. Bishop,
11900), a w pewnych przypadlkach "solw. map". w Związku Raqzieo1cim z,aś
;,podziernnoje kartirowanije" (J. O. Brod, Sz.F. Męchtijew. 19512').
Kwarta.lnik Geologiczny, t. 12, nr 4, 1968 r.
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Kartografia wgłębna reprezentowana jest !przez następujące typy map::
1 - stratygraficzne, 2 - u!kszta~towania powierzchni, 3 - paleog.eomorfologiczne, 4 - ' miążSZQŚci, 5 - litofacjalne,6 - strukturalne, 7 - tektoniczne, 8 - paleogeografkzne, 9 - geofizyczne, 10 - geochemiczne.
M1AlPY S'DRIATYGRA:FIOZN1E

Mapy stratygraficzne w kartografii wgłębnej dają naj!bardzi!ej podstawowe ujęcie !budowy geologicznej pewnego wycinka Skorupy ziemskiej. W odróżnieniu od map ilu9trującydh powierzchniowe utwory, przedstawiają one ściśle o!k re ś lon y oh o r y z o n t s t r a t y g l' a id. c z n y
lub rteż budowę ,geoloQg.iczną danego obszaru jpO zdjęciu dokładnie określonych wiekowo warstw (n;p. mapy "odlkryrte po tl'lZeciorzęd"). Dla !przedstawienia ogólnego ,o brazu geologicznego danego obszaru, dla którego
istniejący materiał ddlrumentacyjny jest niewieliki, stosuje się Skale małe
lub średnie. -Równocześnie jednak opracowania stanowiące wynikszczeg6łowej a,n alizy budowy geologicznej, często związane z pracami poszukiwawczymi, ,wy!k:onywane są w skalach dużych.
W polskiej ikartograillza !pierwszą ma.pę wgłęibną rtypu stra,ty,graficznego można uważać Mapę utworów trzeciorzędowych gubernii lubelskiej
J. Treidosiewicza z 18l8Gr. w SkaU 1 : 420000 (,188'3).
Przykładem nowoczesnego ujęcia !budowy wgłębnej jest aIf~usz 4 Kielce ~ Ogólnej mapy geologicznej Polski iW skali 1 : 100 000, opracowany
przez J. Czarnocikiego (1.9~'8). Na artkuszu Itym poza .obszarami wychodni
przedstawiono !budowę wgłębną usuwając !pokrywę plejstoceńSką i zostawiając tylik.o w dolinach "aluwila". Należy przy 't ym !podJkreślić, że
artku'Sz zawiera 'bogatą 1reść stratygraficzną. Z map międzywojennych
obejmujących cały dbsZM" iPaństwa trzelba wspomnieć o Mapie geologicznej Polski (bez cZ'UJartorzędu) w skali ,1 : 3000000, opracowanej przez
J. Nowa!ka (192"7).
Po drugiej w.ojnie światowej w jpOlskiej Ikartogrrufii geologicznej na
mapaoh stratygraficznych zaczęto wprowadzać nowe dodatkowe in[ormacje związane ściśle,z głównym rtemaitem mapy. Poza ,Określeniem wieku
podawane jest .obecnie na .ogół wylkS7itałcenie .litologiczne poszczególnych
kompleksów stratygraficznych. Na uwagę zasługuje tu przede wszystikim
seria map GórnośląSkiego 'Zagłębia Węglow,ego w Skali 1 : 1'00, 000, ,a pracowanych !przez S. -Daktorowicz-Hrehn:iokieg.o oraz S. Doktorowicz-Hrebniclkiego iB. Kaszyńską, które ptzedsta,wiają obraz bud.owy geologicznej
Zagłębia bez osadów c7JWartorzędu, osadów młodszych od triasu oraz osadów młodszych od. ikarbonu.
Z ostatnio opracowanych map średniioSkalowych interesująca jest Mapa geologiczna regionu dolnośląskiego - bez utworów czwartorzędowych,
pod redakcją L. Sawiokiego (1967), ~tóraiJJustr:uje !budowę wgłębną pół
nocnej i WSCihodniej części regionu, !przy zastosowaniu szczegółowego podziału stmtygralfic:meg.o. W mniejszej Skali, tj. 1: 1 000 000 jest Mapa
geologiczna Polski - bez utworów kenozoiku 'W. Pożaryskiego (19166).
Ostatnio 'został Qprac,owany !pod redalkcją J. !ZnoSki Atlas geologiczny
Polski w skali 1 : 2 OOO~. !który ma być wydany z okazji XXUI Sesji
Międzyna'l'ooowego Kongresu Geol.ogicznego w !Pradze. Przy uwzgłędn~p.-
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niu barozo boga tych materiałów zostało opracowanych 7 map przedstawiających ,budowę poszczególnych jednostek straty-graficznych od dewonu do trzeciorzędu. Należy podkreślić konsekwencję myśli geol.ogicznej autorów, która BlPrawia, że Atlas będzie lP,odstawą dla wd.elu dalszych prac i dyskusji lIla ;temat głównych elementów ob udowy geologicznej naszeg.o kraju.
Na tle osiągnięć polSkiej kartografii wgł~bnej warto zaznaczyć, że
w wielu państwach spotyka się liczne mapy teg.o typu w różnyclh skalach.
R.ozwilązania są bardzo romeo Na wyróżnienie zasługują mapy Kanady
w skali 1 : 31680, wykonane przez .ontario Department ,m Mines. Szczegółow.o pod względem stratygraficmym u'jęte utwory starsże zostały tu
przedstawione intensywną barwą na Qlbszaracih .odsłoniętych i odpowiednio słaibym !kol.orem na Obszarach pdkry:tych nie r.o2ldzielonym czwartorzę
dem. W 'ten sposób mapy te dają ,Obraz nie tyliko wgłębnej budowy geologicznej, ale i zasięgu czwartorzędu.
W d e z y d e r a t a c h należy wySUlIląć pod adresem Instytutu Ge.olo-'
gi~znego koniECzność dalszej ik.ontynuacji opracowań map wgłębnych typu
straty;graficmego, gdyż, jak wykazała pralktylka ostatnich ,lat, dają one
szeroikie pole dla rozwiązania wielu iProblemów geologicznych. Rozwój
tego ódcinka kartografii powinien iść w tym ikierunlku, ażeby a~tualizo
wać mapy małoskalowe i objąć niJmi cały IProfil stratygraficmy .od prekambru do najmłodszych f.or.macji. ,Poza tym wSkazana byłaby charakterystyka kartograficzna bardziej szczegół.owych poziomów stratygraficznych amżeli miał.o to miejsce d.otychczas. Natomiast mapy .opracowanew skalach większych należałoby uzupełnić ,odtworzeniem elementów strukturalnych.
W miarę r02lwoju Ikartograiij) wg,łę:bnej treść map stra,tygra:ficznych
wzbogacan.o nowymi elementami - odtworzeniem za pomocą !pozi.omic
uikształtowaniia P.owierzchni przedstawionej na mapie. Teg.o typu mapy
mają już przeszło 50-letnią historię' Pierwszą była mapa przedstawiająca
podezwartoI1Zęd.ową
budowę
Niżu
iPółnocnoeuropejskieg.o
w Skali
1 : 1 '5 00 000, stanowiąca załącznik d.o pracy J. Lewińsldego i J. Samsonowicza pt. "UkształtowalIlie powierzchni, skład i strukltura lPodłoża dyluwium wschOdniej części Niżu Pó1nocno-'EurdpejSkieg.o" (1918). Wobec
niewielkiej i!lości materiałów wiertnic7;Ych, jakie w6wcza's istniały, podział
stratygraf~czny jest ogólny i odbiega dość znacznie od stosowaneg.o obecnie. Wyróżnion.o itylJk.o głoWlIle jednostki stratygraficme jak neogen, pale.ogen, kredę i in. Uksz'ta~towa,nie powierzchni IPrzedstawilOIlO poziomicami
co 50 m.
Z mapy J. LewińSkiego i J. SamsOIlowdcza korzystano przez iPrzeszło
30 lat, to jest d.o czasu, gdy zaczęły ukazywać się pierwsze ar!kusze Przeglądowej .Mapy Geologicznej Polski, wydanie iB !bez utw.orów czwartorzędowych. N<7Woczesne ujęcie mapy dest m~ innymi rezultatem
duźeg.o nagr.omadzenia nowych materiałów IPrzede ,wszystkim z wierc,eń.
Zebrano bowiem, jak charakteryrruje te mapy S. Z. Różycki (t1967) " .•• wiele dziesiątków tysięcy profilów wierceń, wyikonanych dla celów !bud.owlanych '" Dla iPolSki środlk:owej ilość otworów świldrowych i dch rozmieszczenie staje się wystarczające, aby mapy ulkształtowaonia podłoża czwartorzędowego ... zaczęły dawać .obrazy 7Jbliżone do realnych". iNależy jednak podkreślić, że lIla Przeglądowej Mapie Geologicznej PoZski .:.- bez
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czwartorzędowych zalZI1:aczył się duży post~ w zakresie nie
tyl~.o dCJIkładności uJęcia reliefu, lecz również zasto'Sowan~znac2'lllie do.kładniejszy podział stratygraficzny, uzupełniony chara~terys1Jką litologic2ln<Hfacjalną·

u tworów

iP u b 1 i Ik a c j a Przeglądowej Mapy Geologicznej Polski została zrealizowana !przede wszys1Jkim w qparciu o weryifilkację profilów wierceń,
dokładną ich analizę stratygraficzną ~ przestrzenną na mapie w skali
1 : 100000, która jest mapą dokumentacyjną dla całego dbszaru Państwa'
WieJlkie znaczenie, .jalkie miała rta mapa w ciągu W-lecia jako podsta·w a
licznych i różnego typu opracowań, najlepiej ujmuje w ostatniJmartykule
K. Guzik ~11968) !pisząc: "Opracowana i wydana szyJbkomapa geologic2lna
.P olski w skali } : 3100 ()IQ,O... wyróżnia się nieprzemijającą wa'rtoocią metodologiczną, r(a nie tyliko rzeczową) właśnie ,z tego powodu, że jest ona
mapą problemową, '~artą na reJestracyjnych w swej lic~owej wi~
.szości - mapach ,w skali! 1 : 101010100. Naukowo-metodologiczna wartość mapy geologicznej w skali 1 : 300000 wywodzi się .z fakJtu llroiejętności stwo.rzenia !przez jej redaktora i autorów właśnie map pr~blemowych, syntetycmych, opartych na materiale rejestracyjnC>-"kartograficznym o rÓ2mej
wartości" .
W ~ans~wentnej realizacji zaikreślonego programu opracowanila map
wgłębnych - ,t ypu stra,tygrruficznego w szerokim tego słowa znaczeniu opuJblilkowano przede ,wszys1Jkim Mapę geologiczną Polski - !bez utwo.r ów czwartorzędowych jatko ta!blicę 3 Atlasu Geologicznego Polski
w skali 1 : 1 0010 0100, a następnie dalsze jego iahlice: 4 - ma!pę bez osadów !kenozoilku,5 - bez .osadów Ikenozoi!ku i !kredy i 6 - ibez osadów
keno2loiku, !kredy i jury oraz szereg opracowań regionalnych, wśród ikrt;ó.r ych opubliilwwano oOstatnio Atlas Geologiczny Przedgórza Karpat polskich (P. iKa.mkowSki, S. Oltuszyik, 1'968~.
Przed Instytutem Geologicznym stoi obecnie :powaiJlle zadariie polegające na u n Q w Q C oz e Ś iIl i e ![l i'li P Q d s ,t a w o W e g Q o iP r a c o w a n i a,
ja~im była zestawiona w latach . lMl&-1954 Przeglądowa Mapa Geol~
;giczna Polski ---- bez utwor·ów .·~zJWartorzędowych ~ tzw. wydanie B.
Zadanie to należałoby jak najszybciej zrealizować, gdyż w wyniJku sZY1bkiego napływu maieriał6w z nowych wierceń . !poglądy na wgłębną ;b udowę geologiczną naszego kraju uległy noOwemu 9Św~e1;leniu. Należy ib owiem przypomnieć, że w ciągu 'lO-leciia Hość ma1teriałów wzrosła o 20 0010
pmfi1ów. !Na ten ważny falkit wraca uwagę między innymi IS. Z. Różycki
(196'7) pisząc: "Miejscami zagęszc2lenie w~erceń jest tak ,roaczne, 'że pozwala na ibaxdzo szczegółow,e !przestudiowanie na.e ,tylIko !prOblemów stratygraficznych,': ale umO'tliwia analizę paleogoomol"f:Qlogiczną ,!kolejno pow.stającycih po sobie powier2lChni".{8iorąc za podstawę dOlhv~adczenia organizacyjn~rnetodologiczne i merytoryczne, jakie :stosowano przy wydaniu
.mapy w skali prreglądawej w laiach 19'41&--:-!19i54, należy podjąć i zreali,;.
zować 'w ciągu ikillku ,l at nową ' aik, tualną edycję. Trzeba dodać, ' że liczne
,tego . ty:pu opracowania reg~onalne stanowią [pOważny martęriał dla wy-:
dania mapy !bez u'tworów czwarrtorzędowych w skali 1 : 200 000, opartej
na mapie dokumentacyjnej w sikali 1 : 510 000 . .
Zadariie postawione formalnie przed powołanym ze~ołem In,stytutu
Geologicznego w !połowie }1964 r. jest in a j w a 'ż ni e j s z y m z a d ani!;e m1k 'a r t '0 graf i L, . g ,e .o log i ~ z ne j na, n a j !b li ż s z e l a t .a,.
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MAPY UKS'WAŁTOW!AJN1IAPIOWIERZCHIN1
Wgłębne mapy hipsometryczne w przedwojennej ikal1tografii geologicznej PolSki miały stoStmlkow.o ,wąski zakres. -Reprezentowane są one
przez dwa dość róż,ne .opracowania, a mianowicie: mapę strQpu ipOwierwhnli. !kredy, :północnej części dorzeoza Wisły na .Mapie Geologicznej Polski ,J . Nowaka ~192'7) w skali 1 : 3 ()()I() 000 oraz mapę strO!Pu ,p owierzchni podczwarlorzędowej w skali 'l : '5 1000 000, załączoną do pracy
A. Zierhoffera <192:5). J. Nowak po raz pierwszy przedstawił na polskiej
mapie g,eologicznej zarys powrerzclhni kredowej niecki mazowieckiej, 'zaś
A. Zierhofier w .oparciu o znacmie liczniejsze 'w porównaniu z mapą
. J. Lewińskiegoi J. Samsonowicza dane z otworów wiertniczych daje
n.owsze, jakikolwielk nie zawsze rzeczywiste ujęcie rzeźby iPodczwar'torzę
dowej.
W ostatnich latach nastąpił ogromny ro:cwój map odtwarzających
ulkształtowanie powierzchnioikreślonych poziomów stratygraficznych. Interesująceqprac.owanie z ,teg.o zakresu da'ł lllP. !S. Pa,wł.owski, który na
szeregu talb'lic przedfrtaWił ulksziałtowanie powierzchni stropowej poszczególnyclh pięter 'trzeciorzędu w okolicach Tarnobrzega. Problem .odtwarzania rzeźJby powierzchni !kiu~b()lIlu został bardzo wnikliwie przedstawiony
na wie101barwnej mapie w skali 1 : 100 rOOO, .opracowanej przez S . Doktorowicz-Hre'bnickiego i B. Kaszyńsiką. Również w sposób rbarwny, analogicznie jak hipsometryczne mapy powierzchniowe, zostało przedstawione
przez E. Ciuika ukształtowanie spągu i stropu miocenu na Mapie geologicznej trzeciorzędu lądowego Polski, l: ,500 000. O wadze problemu odtworzenia powierzchni strQPowyc!h lub s,pągowych pewnych jednostek
stra'tygraficznyc'h świadczy !bogata serila map if:ego typu opracowanych dla
Niżu Polsikriego w skali '1 : 1000 000. Stanowią one podstawę d.o wszelkich
rozważań na temat roponośności teg.o regionu.
Rola map ulkształtowania powierzchni, niesłusznie zwanych "strUJkturalnymi", jest obecnie w Instytucie Geologicznym całlk.owicie doceniana
li należy tylk.o życzyć,a:by przy bardzo szytbkiej ich realizacji możliwie
:zachować dokładność w interpretacji materiału.

MAPY PALEOGEOMORFOIJOrGICZNE
W ścisłym zwią7Jlru z wgłębnymi , mapami rzeźby r.ozwinął się dział
kartogralfii tzw. !paleogeomortfologii. Metoda !ta ma dość duże znaczenie
.dla anal]zy i intel"lPretacji wgCJ:ębnych f.orm poszcz,e gólnych elementów
stratygrafiCZlIlych lwb strulktu:ralnych. Opracowa,nia kartograficzne ,typu
paleogeomonfolo.giczneg.o są wY'korzystywane w badaniach regionalnych,
jednakże największe usługi oddają w pracach poszukiwawczo-rozp.omawczych. Metody paleogeomorfologiczne w !kartografii innycih państw stosuje się przede wszystkim !przy ~uikiwaniadhzł6ż Jb ituminów, rozsypowych zł6:ż meta'li 'Szlachetnych i ikolorowyclh, a 'talkże !koncenit racji pi erwiaslików r,zadlk.ich. Ostaltnio w c.oraz szerszym ,zalk!resie 'Opracowuje się
mapy paleogeomorfologiczne dla wyjaśnienia trudnych problemów geologii in:żynilerskiej .i hydrogeologii (IE. Riihle, 1968b).
Jedną z ibardziej interesujących polsikich prac ikartograficznych omawianego typu jest "Paleomorfologia powierzchni podtrzeciorzędowej
w rejonie Ruska..,Jaroszowa" - S. BuJksińskiego (1962). Autor wyikorzy:Kwartalnik GeOlogiczny -
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na obszarze ok. 1:00 ikm2 zrooonstruował
monokliny przedsudecldej, !która przez
cały mezozoik i dolny rtrzeciorz~ rbyła lądem. Na założeniach tektonicznych - systemie szczelin i sp~ań - powstała sieć rzeczna, !którą udało
się It rafnie odtworzyć.
W licznydh opracowaniach wykonanych w Katedrze Geologii Czwartorzędu UW i w !Pracowni Czwartorzędu 'ZJNG F1AIN leg. 'Z. Różyoki, 1007;
Z. Michalska, 19611) metoda paleogeomorfQlogiczna z.nalazła szerokie zastosowanie dla rozwiązania wielu zagadnień stra,tygraifiJi czwartorzędu.
Mapy paleogeomoI!fologicme pozwoliły l11a wyznaczenie dawnych zasię
gów często oibecnie zniszczonyclh utworów lodowcowych, analizę i ustalenie chrOl11ologii dolin rzecznych i1Jd. J ednymz pr..zy!kładów tego typu
opracowań ikaclograficznych są mapy Atlasu Geologicznego Polski Zagadnienia stratygraficzno-facjalne - zeszyt 12 - Czwartorzęd (J. E.
Mojski, E. Ruhle, 19~6,5).
stując materiały
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podtrzecior,zędową powierzchnię

MAPY MIĄZSWSCI
Dużą grU1Pę map iWgłę'łmych mających znaczenie zarówno dla rozważań teoretycznych, jaik i problemów geologii stosowanej stanowią mapy
miąższoścK PocząrfJk:awo na mapach ttego typu na!llOszano tyliko wantości
liczbowe !bez ich interpretacji, a dopiero w nast~nym etapie zaczęto wykreślać izoHnie - izopachyty.
Mapy miąższości dotyczą zazwyczaj dkreślooej jedInos1Jki stratygraficznej. '.Vego ,typu mapy zawierają wspomni!ane już wyżej ,~racowama
d-011yczące dkol1ic Tar.noibl'lzega, czy np. Mapa miąższości miocenu stanowiąca jedną z ta!blic atlasu zrutytułowanego Mapa geologiczna trzeciorzędu
lądowego Polski, ozy wreszcie Mapa miąższości czwartorzędu z Atlasu
Geolog1.cznego Polski 1: 'l ()OO~. Inny typ map tego rodzaju dotyczy
nadlkładu ilnteresującego poziomu stratygrafic2lllego. !Wzorem ddkładnOOci
opracowania może tu !być mapa grubości nad[dadu ikar!bonu vi Górnoślą
Skim Zagłębiu Węglowym. Obok map ilustrujących miążswść danej jednos1lki stra<tygrruficznej stosowane są coraz częściej !próby od1lwarzania
również litofacji. W liter!ilturze polskiej przyikładem takiego opracowania
jest atlas pt. Region G6mośląsk! - Utwory karbonu górnego - Mapy
miąższości i zawartości materiału gruboklastycznegooraz zawartość materiału fitogenicznego. Analiiza całokształtu zagadnienia pozwala na wyciągnięcie ,wielu wniOSków na tema1t charakteru sedymentologicmeg.o
i ustalenia dalszych prognoz.
W badaniaah geologicznych różnych iPaństw mapy miąższości są stosowane głóW'Ilie dla .zagadnień związanych z prognozowaniem zł:óż węgli
oraz rozpoznaniem dbjęt<lści i cha,raikteru lkolehlorów przy posrulkiwaniu
bitumiJnÓ'W. Mapy te są xówni.eż pomOC'Il>6 w Opracowaniach metalogenicznych.
'Interesujące z pun/ktu widzenia metodycznęgo są -liczne mapy miąż
szości qpuJbliJkowane dla 'różnych formacji i pięter w radzieckim atlasie :pt.
Atlas litołogo-paleogeograficzeskich kart Russkoj Płatformy i jej geosynklinalnowo obramlenija w skali 1 : 5 000 000, wyda,ny w 1'961 r.
Mapy miąższości stanowią dolbrą .uustrację rozmieszczenia i !kształtu
zagł~bień depresji! oraz rzucają świa1Jło na przebieg procesów sedymentacyjnych. Są · OI11e dość 'częstoapracowywane pod ikątem charaikie-
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rystyki ulkładów strulktura1nych związanych z określonymi ,typacmi sedymentacji. iZmilany, jakie zaznaczają się na zestawianych kolejno mapach
poszczególnych tednostek stratygraficznych, !pozwalają na wnioskowanie
o położeniu linid !brzegowej, Iks~tałtach ,z biorniJkawsedymentacyjilych.
zasięgu obszarów podlegających wypiętrze,n,iu ,1u1b o'blliżeniu, rozmieszczeniu stref o różnym zaangażowaniu. tektonicznym oraz występowaniu
procesów erozyjnych. Na jpOdstawie interpretacji i .ana'lizy izopachyt
. można dokonać Telkonstruikcji wielkich jednostek t~onicznyoh, oo.tworzyĆ zasięg obszarów pddlegających wie1kopromiennym ruchom epejrogenicznym, prześledzić linie uSkoków, rozmiary erozji, diastrofiizm oraz
zre!kOJlSltruować charakter sedymentacji.

MlA!PY LlrJ:10iFAlCJ.AlI.1NlE
Szerokie zastosowanie w !kartografii rwgłębnej mają ma!pY liltologiozno-facjalne albo ItZW. litotfacjalne. !Ze względu na wielJkie zróżnicowanie
składu litologicZlIlego osadów, opracowywane są w różnych !krajach wzorce facjalne dla raźnych środowisk sedymentacyjnych. iM. S. Bishqp (1900)
wyróżnia facje lądowe i morSkie. rw środowiSkU morSkim wydziela facje:
geosynklina:J.ne, ~1lfowe i zJbiom1k:ówintr8ikraltonicmydh. O ile ib adanila
facjalne osadów morSkich dają dobre wyniki. to osady ląddWe są trudne
do po:zmania z jpowodu ich słaJbego zachowania i powstawania w niesprzyjających często warunkach sedymentacyjnych.
Dla ilustracji różnorodnych zagadnień g,eologic'mych są ,zestawiane oddzielne typy map, a mianowicie: lil1iologiczne, Utofacjalne i facjalne. iW ptYIskiej !kartografii geologicZlIl:e j ogromny zJb.iór map ilitafacja1!nydh stanowi
Atlas Geologiczny Polski - Zagadnienia stratygraficzno-facjalne w skali
1 :3 000 OOQ. Reprezentuje on jedno z najpowaŻlliejszych Ojpracowań syntetycznych w polskiej Uteraturze nauikowej. Na podstaWie bardzo Obszernego materiału falktycznegozeibraJiIlego po 11 wojnie świaJtowej, pochodzą
cego ,głównie z otworów wiertniczych, podjęto w ,Instytucile Geologicznym
w latach 1'95;7 -119615 prace zmi,erzające do wydania w jednolitej formie
i w ściśle ustalonym _zakresie syntezy na temat rozwoju facji w poszczególnyCh jednostkach stratygraficznych. Z pun1ktu ujęcia merytoryczno-metodycznego Atlas jest opracowaniem ory;ginamym i został bardzo wysoko oceniony w kraju i 'za granicą. "Za(ien ikraj na świecie, wielJkości
zbliżonej do Polski, nie może jposzc~cić się taikim wyda:wniCltwem obejmującym całe terytorium kraju i w8zystlkie systemy geologiczne" (H. Swidziński, W. E. Hajn i in.);
Warto tu podać ni~tórerozwiązania roetodyc7llle. (Na iPrzylldad na mapie zasięgów facji re'tu w Polsce wyodrębniono trzy !facje: morSką alpejSką, morską epikon'tynentalną i facjęlądow,ą. (W facji morskiej epikontynentalnej, wy,stępującejna dlll~yC'h obszarach, wyr6iiniono 6- Sr:uposad6w.
a mianowicie: osady wapienno-dolorrutyczne i ilaste z anhydrytem wewnętrznej strefy .zbiornilka, wapienno-kiolamiltyczne i margliste strefy
płytkowodnej,wapienno-margliste i ilaste strefy płytkowOdnej, piaszczysto-mar.gliste i ila's te strefy moralnej.
..
.
Na mapie zasięgów facjalnych dolnego toarsu wyróżniono dwie facje,
a mianowicie: lądową i brakiczn'ą, w Iktól'ejz kolei wyodrębniono 3 grupy
osadów, ,to jest piaszczyste drobnoziarniste, ilaste z przewagą osadów
piaszczystych óraz ilaste, bez lulb z barozo niezmacznym. udziałem osadów
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piasz,czystych drobnoziarnistych. Analilza litofacjalna jest więc przeprowadzQna bardzo wnilkliwie.
OczyWiście treść map ilustrujących litofacjecoraz 00, młodszych jednostek stratygraficznych jest nieporównywalnie lbogatsza w stosunIku do
obrazu facjalnego np. dolnego paleozoiJlru, gdzie i[ość materiałów ibyła
bard2'lOUibQga.
Na .zalkończenie tych uwag należy podkreślić, że !przy opracowaniu
Atlasu starano się szczegółowo uwzględnić te iPoziomy, w !których wyst~ują iPrzejawy mineralizacji Ikrusz,cowej lulb nagromadzenia substancji
bitumicznych; Wydaniie Atlasu, jak i obszerne malteriały dokumentacyjne przeanalizowane pod ściśle określonym ką'tem widzenia stanowią podstawę dla wielu opracowań i badań prowadzonych przez polSką geologię.
Są to w :pierwszym rzędzie ~rawy perspektyw poszulkiwawczych i bilansu sur,owców mineralnych, 'wśród których znajduje się na naczelnym
miejscu ropa naf,towa i gaz ziemny.
Pod !kątem poszukiwania ,bituminów zostały opracowane również mapy
litofacjalne Niżu PolSkiego twskali l ::1 000000, ujęte w ,opracowaniu
Budawa geologiczna Niżu Polskiego, tzw. I etap. Obeclnie w miarę dQpływu
nowego materiału 'Z coraz to liczniejszych i osiągających większą głębokość
otworów wierlt'niczych przed :polSką Ikarltografią geologiczną staje zadanie opraoowanianowyoh sZJCzegółowych map Utofacjalnych w 'Ujęciu straty1graficznym ,zarÓW1no regiionalnych, jalk i w skali całej \Polski. C e l o w e
byłoby opracowanie i opulblilkowani,e notwego Atlasu
s t r a t y g r a fi c z n o-f a c j a l n e g o w Sikali l : 2 :000 000.

"

*

*

*

"

Do grupy map litafacjalnych mOOtta zaliczyć także m a p y t e r y g en i c z Xl o-m iI n e r a 100 g i c Zn e. iMają ,one na c,elu wyznaczenie prowincji terygeniczuo-mi.neralogicznycih stanowiących odrębne .qbszary sedymentacji w !przeszłości geologiCZIDej. Prowincją terygeniczno-mineral.ogic~ą nazywane są obszary alkumulacji osadów IP'l'zynliesi'Onych z lądu,
zawierającyClh pewien określony zespół minerałów letkikich i ciężJkioh. "
W wyniku zestawienia map lery;geniczno-mineralQgicznychdkazało się,
że !prawie W'szys1Jkie osady charakiteryzują się Skomplikowanymi zespołami minerąłów dkruchowych, przy czym inltegracja materiału okruchowego następ.owała l"óŻI1ymi drogami.
" ' "Pierwszą mapę .obrazującą charaIkter mineralogiczny osadówroponoś
nych Półwyspu A:pszerońskiego zestawił w 193iO r. W. P. iBaiurin. Od.
t€igocżasu .opublilkowano już licznemalPY omawianego typu dla różnych
jednostek stTatygraficZ'P-ych. \WięiksZOŚ'Ć ,tych map /była zestawiona wed~ug
jednolitych założeń ustalQI1ych przez petrografów.
Z4lana jest następująca metoda .opracowania map :prowilncji terygeniczno-mineralogicznych, a mianowicie:
1. Dla Ikażdego horyzontu straltyigrafic~ego zestawia się serię map"
rozmieszcz'enia ustalonego ,zeapołu minerałów~
2. Spor.zE{dzooyw "ten sposób szereg map naJklada się jedną na drugą i wyodrę'bnia oddzielne asocjacje (prowincje) minerałów.
"
3. Granice rozmiesz,czenia asocjacji (pr.owincji) uzupełnia się i koryguje z mapami lito.facjalnymi.
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.Opracowanie wymi€'lli.onycih map wyimaga . jednaik 'licznejsia1lkiotworów wiertniczych oraz ustal.onych zasad wykonywania analiz przez róż
nych aut.orów. W przeci,Wlnytm bowiemll'azie matteri~ jestillieporównywalny.

'MAPy

STRI{J1KTURAlUNE

Mapy strulKtUralne stanowią waż.niodcinek kartografiLwgłębriej'. Do
sporządzenia ik!oniec~na jest dUża .ilość danych lic~bowych, poźwa':;;
lająca na przestrz,e nn'e odtw.orzenie 'budowy ' struroturamej 'lPeWll1ego nC>-'
ryronltu i jego stosunlku do innyClh . poziomów. Mapy strukturalne opracowuje się przede wszys1ikim dla dbszarów .objętych eksploatacją górniczą. W Polsce pierwszą klasyczną mapę strulkturalną sporządził S. Doktorowicz-Hrebnioki w 1,934 r. pt. "Szczegółowa mapa geol.ogiczna Polskiego Zagłęibia Węg.loweg.o - arkusz Grodziec". 18. Doktorowicz-Hreb:niC!ki opracował :następnie mapystruikturalne .obejmujące cały dbszarr Za..,
głębia Górnośląskiego. WychodJnie poszczególnych polkładów 'Od warstw
ltbiąskich poczynając d.o pietrzkowickich włącznie zostały wyróżnione
barwą. Ich wgłębną ,budowę poka,za:rlO za pomocą warstwic w tym samym
ik!olorze C.o wychodnia. Zamaczo:nIQ nasunięcia 'oraz uSkoki podając !Ideru':'
nek i wieLk-ość zrzutu, jak również ;biegi! i .upady w.arstw I(S. !DoktorowiczHrebnicki -- 1960). 'Wzorując się na tej mapie A. Gl'och.olSki sporządził
osta tniIQ mapę strukturalną Zagłębia, Do1nośląsldeg.o.
Klasyczne mapy strukturalne różnią się więc zasadniczo od map
ukształtowania powierzchni, na których odtworzone są lPewne elementy
rze7Jby, t.zw. strukltury.
iClh

MAPY TEK'I10INICZlNE

W polskiej Ikartografii geologic2lIlej mapy ,t ektoniczne stanowIą OSOlOnyOlbszerny r.ozdział, wymagający szel"oikiego ujęcia, wykraczającego !po~
za ramy illiniejszeg.o aTtyarułu. Należy jedynie zaznaczyć, że dbecne zainteresowanie problemami 'teikton.ilki wyruJka z powszechnie uznanego faktu,
a mianowicie: ,bez wtniJkUwej analizy ,teiktonic2lIlo-ikartograiicZll1ej lIliezrozumiały jest częst.o rozwój profilu stra'tygraficZIlo-li!tologiic2lIlego, zasięgi
facji, problemy lPetrogr:afii i geomorfologii!. 'z punlkJtu ,widzenia praMycz.neg.o rozważania tektoniczne mają decydujące · znaczenie we 'Wszystk.i ch
etapach prac lPoszuikiwawczych i rozpoznawczych !pr.owadzonych nad
większością .złóż surowców miner.a'm ych. Telcl;oIrlka ,więc
jak.o jedna
.z głównych gałęzi geologii IPrzeriywadbecnie na świecie pełny ro~kwit.
Pierwsze .opracowanie dotyczące itetktoriilki całej PolSki 'opublikował
J. Nowalk ~1'92'7). Stosunkowo liczne byqy mapy tektoniczno-regi.onalne,
a przede wszystlkim dotyczące Karpat zaróWlllo a:r kuszowe jak i jako załączniki do prac tekStowycih. Po wojnie :nowocześnie ujętą mapą tśto
niemą Polski jest 8taJblica Atlasu Geologicznego Polski 1 : 1 000 000, opracowana IPrzez S. Sokoł.owskieg.o i J. ZnoskęC1'9I60). Na mapie tej rwyróż
niono 'OIbszary f.ałdowań !pookamlbryjSkich, 'hercyńSkich .i alpejskich pO--:
dając w ich dbrębie piętra struikturalne.
W związku z wyjpełniaruem przez PolSkę zobowiązań międzynarodo
wych wspomniana mapa zost~a wyk.orzystana d.o zestawienia ' Mapy tek~
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tonicznej Europy w skali 1 : 5 000 000, a ostatnio nowa wersja Mapy tektonicznej Polski - .opracowana pod redakcją J. ~oSki - była pre21entowana i rdyE&utowana na sympozjum tek,tonicznym we Freiibergu.
MAPY PALEO'GEOGIłlAIFlCZNE
Jednym z k.ońcowych etapów opracowańikar.togratficmych ujmujących
całokształt wiadomości dotyczącyclh. wgłębnej !budowy geologicznej ~ mapy !pa1eogeograiiJcme. Na !pLel'lW\Szyclh mapach tego ItypU za'znaczono
g,łówne zarysy lądów i mórz. S21yllk.o jednak w miarę lOapływu materiałów
zaczęto ,wyróimiać itypy .osadów morskich, epilkontynenła1:nych i geosynklinalnych. Nieco lP62miej N. M. Strachow 1(1960) Sklasyd:ilkował już ;b ardziej szczegółowo przede wszystkim utwory kontynenła,lne.
Analizując ,zakres badań jpa,leogeograficznych w skali światowej należy
stwierdzić, że rozwijają się one ,bardzo szer,ok.o w ~IR i StanaCih Zjedn.,oczonych. Opracowywane są różnorodne ty!py map paleogeograficznyclh.
wydaJWane IW f.ol'lllie atlasów. IDdbrze many jest w Polsce Atla's map litologiczno-paleogeograficZ1iych platformy Ro~yjskie; i jej geosynklinalnego
obrzeżenia w Skali 1 :5 {)()() 1000, w którego Qllracowaniu - IW zespole ,r edakcyjnym i autorskim - ' uczestniczyli ,geolog.owie !p.olscy (iE. Ruhle,
1,9 641). Syntezy !paleogeografic'me r.6żnych regionów tZwią'zku Radzieckieg.o
znajdujemy równiJeż w Atlasie map paleogeograficznych Niziny Zachod1lIiosyberyjskiej ora;z w Atlasie map paleogeogTaficznych Republiki
Ukraińskiej i Mołdawskiej. !Należy podkreślić, że na mapach wgłębnych
ty!pu !paleogeograficznego rekonstrukcję , waruników sedymentacji osadów
opierano !prze'de wszys1Jkim lIla ana:li!zie ich cech ,genetycmycih,a więc na
analizie facjalnej.
iMniej liczne, ale interesujące z punktu widzenia meltodyczne,go są paleogeograifiozne wyklawniotwa amerykańskie. Klasyczm.ym przykładem
jest Atlas map paleogeograficznych Ameryki Północnej qpracowany przez
c. H. Schucherta [~119515~. Dla !~ranych jedlOostek stral'tygraficmych zaznaczono tu zarys lądów i! mórz, charakter osadów morskiCih, występo
wanie procesów wulkanicznych. Mapy lte dosk.onale jJ,iustrU'ją dynamikę
zjawiSk: geologicznych w rÓlŻ!nych 'dkresach czasu. Zagadnienia dotyczące
paleogeografii Stanów IZjednoczonych w .triasie i jurze /przedsta wione zostały w Obszernych wyda-WIIlicltwach atlasowych.
Przy obfitości! i rÓZn.orod!n·OŚCi ujęć paleogeograficznychistnieją pewne wapóln:e założenia met'odycm-e. iPier.wszym najważniej'szymelemen
tern map /paleogeograficznych .jest analiza facjalna. Pod: po~iem "facji",
które jest lIl:iejedttldkrotlnie r6żniepojmowane, należy tu rozumieć cał.QŚć
cech ,genetycznyOh skał osad.owych i środowiska 'a kumulacji, w którym
.one pOwstały. Następnym !prdb'lemem jest odItworzenie morf.ologili .dane.go
obszaru przy uwzglęldinielIliu miąższości /poszczeg,ólnych waTstw. Oba te
lPl"oblemy ,wiążą się z ogólnymi tendencjami rozwoju tektonicznego badanego regionu.
.
Ważnym zagad!nien-iem . przy Ikonstr.wkcji map /paleogeogratficmych
jest m~wre ścisłe rozgrap.iczenie między faktami a wyciągniętymi na
ich podstawie wni!os1kami. Ocena łaJka jest konieczna dla oOikreślenia stopnia doikładn,ości opracowania.
..
Ogromny rozwój ik,a'rtografii typu paleogeografiezm.ego zawdzięczać należy szęrokie:n:ni zastosowaniu map tego rod.zaju nie tylJko przy rozważa1
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niach -teoretycznych, ale równiei przy prQgnozowaniu, poszwkiwaniu
i ro~oznawaniu różnego typu złóż surowców :mineralnyClb, a przede
wszystkim ropy naftowej i gazu ziemnego, węgla ka-miennego, boksytów,
złóż okruchowyclh metali szlachetnych itp.
Najczęściiej używanymi rodzajami ma!p lPaleogeogracficznychsą mapy:
palin~atyczne, pa'leogeologiczne i paleotektoniczne.
.
M a p y :P a li n s p a· t y c -z n e zgodnie z definicją M. Kay'a (1935,
1945) pokazują !pierwotny zasięg występowania danych utworów geologicznych, przed zmianami spowodowanymi dia:genezą, metamorfizmem,
nasunięciami lub faMowaniem. Rekonstrukcja początkowego położenia
jednostek Skalnych jest bardzo trudna i mapy te często posiadają charakter suJbieMywny. Mają one jedlnak duże maezenie dla geologiii historycznej, ponieważ odtwarzają ,zjawiska _towarzyszące ruchOlIll orogenicznym. Znajdują one również powszechne-zastosowanie przy rozwiązywaniu
zagadniień loka:Lnyclh, kiedy odtw.orzenie nasunięć li cfahlów, czy zrekonstruowanie dawnej linii brzegowej może mieć mac-zenie szczególne.
W polSkiej Ikartografii! geologicmej przylkładem opracowania palinsipatycmego jest 13 zeszyt Atlasu Geologicznego Polski -- Zagadnienia
stratygraficzno-facjalne. Na szeregu mapach przedstawiono występowanie
osad6w kredy i starszego trzeci-orzędu w polSkich Karpatach Zewnętrz
nych oraz odtworzono przypuszczalne rozmieszczenie . lądów i mórz
w okresie iPrzed orogenezą alpejską·
Mapy iPalinSipatycme polskich Karpat 'Zewnętrznycih mają na celu,
obok przedstawienia zasięgu poszczególnych typów facji w okresie IPrzed
deformacją osadów, równie·ż rekonstrulkcję położenia obszarów źródło
wych i wyznaczenie dróg li:ransportu. Po wyprostowaniu fałdów ora-z
cofnięciu ,b rzegów nasunięć do miejsc ich przypuszczalnego odlkłucia
otrzymano obraz ~io1"lliJka sedymentacyjnego znacznie rozleglejszego niż
szerokość -obecnego pasma ,górSkiego. !Na mapach !palinspatycznych zawartych w omawianej wyżej lPublilkacji za:zmacz.ono równi~ przypuszCzalne
pOłożenie granic ważniejszych jednostek tE!lkto:nicznych przed iCh powstaniem.
M a :p y !p a l e o g e o log i c z n e nie są jeszcze jednoznacznie detfiniowane przez poszczególnych au1torów. G. F . Kraszennilkow, A. B. Rónow,
W. E. Hajn i(l'9613) ,za !ten typ map uważają mapy przedsta-wiając.e budowę goologicmą po 2ldjęciu pokrywy utworów młodszych. Jako mapy
paleogeologiczne wymieniane są milędzy innymi mapy Atlasu Geologicz-riego Polski - reprezentujące w nini-ej.szym artykule grupę map stratygrafic:zmych.
.
Inny pogląd na rtema-t map paleogeologicznydh mają na pr.zyaclad au":'
torzy amery;kańSkiego ailasu triasowych map paleotektonic:zmych. Na załączonej do tego wy'daWltliotwa- mapie śrO<:łkowego odcinka Gór Skalistych wyznaczono na lPodstawie ma'teriJałów wiertniczych granicę wystę
powania utworów tria'sowych, jak r.ównież otaczających je skaq starszych.
Właściwą treść mapy stanowi szczegółowo podana stratygrafia i litologia
utworów pdkry;wających rtrias.Wyr.6żniono więc 3 piętra jury, ikredę,
trZeciorzęd i czwa~torzęd, razem3!5 oznaczeń. Ujawnilotno przerwy sedymentacyjne lub ibralki większych !kompleksów SkaInyclh ,wskazując tym
samym ikoniec jednego cyklu sedymentacyjnego lulb też początek drugiego.

1012

Zofia Leszkiewicz-Biedowa, Edward Ru:hle

------------------------------------------.- ----------

Według A. I. Levorsena ~1!9100) mapy iPaleog,eologiczne spełniają rolę
pomocniczą dla ,lepsz~go zrorumienia różnych ·epizodÓW w rozwoju profilu' geologic'zneg·o. Mapa paleogeologiczna przedstawia więc 'budowę danego obszaru w ściśle określonym czasie, nie uwzględJniając zmian wywołanych różnymi iPóm.iejszymi czynnikami. Mapy paleogeologiczne tego
typu są szeroko stosowane przy poszuJkiwanilach ropy nalftowej Vi różnych
krajach; Biorąc to pod uwagę należałoby takie opracowania stosować
w większym zakresie w Ibadaniach geologicznych prowadzonych w Polsce.
M a p y :P a le 'O ,t ,e k t o n i c z n e są końcowym. efektem Ikarltowania
wgłębnego. Stanowią one podsumowanie całej historii geologicznej danego obszaru. Pierwszą syntezę :paleotektaniczną wyikooano w Tamadh służ

by geologicznej Stanów ·'zjednoczonych w latach :1'952L-l'956. Jest to
Atlas map paleotektoniczny.ch okresu jurajskiego. rw oparciu o załączone
do tego ,wydawniotwa mapy miąższości, mapy litoIQgi~e, facjalne, rzeź
by i paleogeologiczne, przedstawiono rozwój 'tektonicznych regionów geologicznych Stanów Zjednoczonyoh w okresie jurajsldlm. Doświadczenia
([1alb~te podczas realizacji wyżej wspomnianego Atlasu w~korzystano przy
opraoowaruu następnej 'tego !typu publiJkacji, a mianowicie paleotektoI1icznych map okresu triasowego, któr.a ukazała się w niespełna 3 lata później,
tj. w 19'5!9 r. Należy [podlkreIŚlilć, że oba te atlasy wy!konane zostały dla
formacji mających w Stanadh 'ZJednoczonych największe znaczenie elkonomiczne.
u.vllAlPY GEOiFlIZY1CWE

Kartografia geofizycznasta.nowiąca w ujęciu M. S. Bishopa (1960) jeden z dużych działów lius'trujących elementy wgłębnej !budowy skorupy
ziemSkiej zapoczą1lkowana została w iPQlsce w 1926 r. W okresie 4!O-lecia
przy 'zastosowaniu różnych metod pomiiarc:>Wych zebrano ogromne materiały w różnych skalach. Ogólną ' charakterystykę i om6wienie kartografii
geofizycznej znajdujemy w artykule A. Dąbl'owskiego (il961O). Jak wyniJka ,z t-ej IPUlbliJkacji, w ,oparciu 'o ma!py przeglądowe ~racowano mapy
syntetyczne PolSki - grawimetryczną {1911Y5} i magnetyczną (1'9516) w skaIiI l : 1 0100000, wydane w ramadh Atlasu Geologicznego Polski. !pQnieważ
kartOgrafia geofizyc2ll.1a stanowi wyramie wyodrębniający się dział, bę
dzie ona tematem oddzielnego al'\tylkwu. Obecnie należy jedynie podtrzymać d ,e z y d e r a !f; y podane ju'ż w ar.tytlrule E. Rii!hlego (1'968a) dotyc'zące pl"zeglądowych map geofizycznych. 'W zwią7Jk.u bowiem ze ści
śle określonym ,z akresem zastosowania map,geofi!zycznych, będącyóh podstawą dla szerOko !prowadzonych przez wszystkie jednostki słu:iby geologicznej prac poszukiwawczych i r02lPOznawczych, /konieczne jest szybkie
iclh wydanie. A ik t u a l n .ość mapy i określony 'zaikres uży1lkowników
dec~uje () formie edytorskiej, którą !przewidywano jU'ż pl'lZed ikiilku laty
jako szyblką i tanią.
'
MAPY OIDCHEMICZNE

W ~racowaniach paleogeologicznych la't daWiIliejszych jako uZUiPeł
nienie danych litologicznych i facja'1nych ,w ielokrotnie !podawano informacje geochemiczne. .Mapy jednak o treści wyłącznie geochemicznej nie
były sporządzane. Ten stan. rzeczy wynilkał ,,- z jednej strony ,- z :niedoceniania geochemii jaJko metody badań, z drugiej zaś __ 'Z br~u do-

'
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statecznej ilości szczegółowych materiałów geochemicznych, iktóre dla
tego celu należy gromadzić iW dużej ilości, a które są pra~,onne i kosztowne. Dopiero szczegółowe pr:ace geochemiczne . prowadzone przede
wszystkim na .obszarze ZłÓŻ rUdnych oraz w ich sąsiedztwie dały bogaty
materiał pozwalający na ujęcie gra:ficzne~
.
.
W polskiej kaTltografii wgłębnej opracowania geochemiczne są bardzo nieliczne. !Należy wymienić małoskalowe mapy występowania wę
glowodorów w P.olsce opublikowane przez IS. DepowSkiego ~ J. Kró1iCiką
(1964) oraz mapy prognoz ropo- i gazonośności r6Ż1Ilych jednostak stratygraficznych na Niżu Polsk1m. .
.
W kartografii .wgłębnej ZwiązJlru Hadzieclriego mapy geochemiczne
mająju'Ż bogatą historię. Szczególnie i!nIteresujące z punlktu widzenia metodycznego jest opracowanie dotyczące ikerczeńSkichzłóż żelaza. Obejmuje ono szereg map ,geochemicznych: siarlki, manga·nu i io::mych pierwiastków. Na podstawie tych map wydzielono pola najbardziej optymalne z ;punktu .widzenia odlbudowy górniczej.
Współczesna ikartografia wgłęlbna stoi prżed możUwością rozwiązania
wielu problemów geologii regionalnej i poszukiwawczej przy 'z astosowaniu metod ,geochemicznych. Na ich podstawie moma Ibędziedkreślić głę
bdk:>ość grómadzenia się osadów, stl'efy paledklimatyczne, temperaturę
wód dawnych 'basenów, .zasolenie. Można !będzie również ustalić parametry fizyczno-chemiczne dla dawnyclh .obszarów sedymentacji, wietrzenie itd. Ponreważ w zakresie geochemii mOiŻlla zanotować ostatnio wielIki
poStęp, przedsta,w ienie tych problemów jest .zupełnie realne. Należy tyl!ko pokonać niektóre trudności metodyczno-eksperymentalne.

*

*

*

Niniejszy artykuł na temat polSkiej !kartogratfii wgłębnej i dróg jej
rozwoju jest pierwszym ,o gólnym omówieniem .tego wiielkiego za.gadnie~
nia, które w literaturze 'światowej reprezentowane jest przez Hczne publikacje. Należy podkreślić, że chociaż dotyClhczas IbraJk było podsumowa. nia osiągnięć polskiej Ikartograifii wgłębnej, rozw~ja się ona od szeregu
la t, a niektóre opni.cowania zarówno pod względem merytorycznym, jak
i metodycznym mogą być 'w zorem rozwiążania w skali ogólnoświatowej.
Zespół
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30lflWI JIEIIIKEBWI-BE)J;OBA, 3,z:{Bapp; PIOJIE

nOJIbCKAB rJlYBHHHAB KAPTOrPAI])WI H IIYTH EE PA3BHTHSI
Pe3lOMe

3a oocJle,ll;Hee BpeMSl opH6L1JIo 6oJlbmoe KOJlH'iecTBO MaTepHaJIOB, OTP8.lKlI.IO~ CTpoeHJile
3eMHoii KOphI. B 'IllCTII 3THX MaTepHaJIOB OTMe'leHhI H P;OKYMe.HTHpOBaHhI pR3J1H1łHble 3J1eMeHTl>I
CTj)OelDDI OOBepXHOCTH. K noi!: rpynne OTHOCBTCSI, npe;ir,zJ;e BCerO, MHorO'IHCJleIDILIe CI>eMO'IHLIe
pa60ThI H reoJlOrH'lecme, reoTeXHH'leCKHe .H p;p. KapTLI. O,ll;HaKO, 3Ha'IHTeJlbHO 60Jlbmasr 'IaCTb
MaTepHaJlOB OTHOCHTCH K r.rry6mni:oMY CTpOeHJillO 3eMJlH.
BoraToe CKODJIeHJile lflaKTOB jlBMeTCH pe3YJlbTaToM Bce 60Jlee nmpoKoro opHMeBeHJiljl B HCCJleP;OBaBWIX reOIflH3H'1ecKHX MeTOP;OB, a TaKlKe .3Ha'IHTe.JIbHOrO YBeJlH1IeHIDI KOJlH'iecrna 6ypOBhIX
CKBa:JKB1I. IIpHMepOM 3TOro MOryT CJI}'EIITI> reoJlOr:H'leCKHe IICCJlep;OBaHIDI Kame:ii: CTpaHhI, B KOTOpbIlI. KOJlH'iecTBO reolflH3H'1ĆCKmt H3MepeHH1t 3a OOCJIe,ll;HJile
O,ll;HOBpeMeHHOM YBeJlH'łeBHH KOJlH'iecrnil

CKBaxmB: B 4

15 JIeT YBeJlH'łHJIOCb B 8 pR3, opli

pa3a~ 1I00Iy;meMhIe TaKHM nyTeM o6nmp-

HhIe MaTepHaJIbI II Ha6JIIOp;eHIDI, OTHOCgrcH K .CTpoeHJillO 3eMJIH Ha.pR3JIH'lHO:il: r.rry6HHe, Tpe6yIOT
BceCTopOHHero aHaJIH3a II HHTepnpeT~ lflaKTOB. O,ll;HllM H3 Merop;oB pa60TLI j{BJIj{eTCJI nmpoKoe '
rpalflH'lecKoe · COOOCTaBJleBHe pe3yJlbTaroB HCCJlęP;OBallHit, TO ecTb J:apTorpalflH'leCKOii o6pa60TJ:H
pa3JIH'lHoro THOa H MaCIDTa6a.

B Te'leBHe p;ecHTKOB JIeT Ha6JIIOp;aercH orpoMHOC; pa3BHTHe KapTO-

.rpaIflHH, HJIJIIOCTpHPYlOm;e:iI: p33.lIH'lllLIe 3JIeMeHTbI H opo6JIeMhI r.rry60KHX OJIaCTOB 3eMHo.it J:OphI•..
B OTP;e.JIbHbIX CTpaHaX BhI.D:aHO TLlCH'IH pR3JIH'lHOrO pop;a reoJIOrH'lecKHX KapT.
B

nOJIbCKoit xapTorpalflHH; BJIJOOCTPHPYlOm;eit r.rry6li1HHoe CTpoeBHe, Ony6JIHKOBaHO ylKe

CBhIme 600 JIHCTOB KapT. O,ll;lJ.3.'KO, p;o CHX oop
HaKODJIeBHble B Te'leBHe 60JIee 'leM

B Haille:il: JIHTeparype He

o606m;eHhI p;OCTHlKeHJilH,

50 JIeT pa60ThI B 3TO:li: 06JIacTH; B CBH311 c orpOMHhIM YBeJIH-

'leBHeM 3Ha'leHJiljl pa60T TaKOro pop;a 6yp;eT D;eJIeco06pa3HbIM ocym;ecTBJIeBHe oepecMoTpa DOJlbCKHX ny6JIHKaD;H:1i:, BbIOOJIHelIHbIX p;o HaCTogm;ero BpeMeHH, a 3aTeM, COrJIllcyHCb c KJIllCCH'leCKHMH
MeTO,ll;H'leCKHMH pa60TaMH, npep;CTaBJIeHHbIMH BeCbMa 06nmpHoit JIHTeparypo:il: p;pyrHX CTpaH,
opOH3BecTH KpHTH'lecJ:oe 06cYX!:,!l;eHHe, a Ta][)Ke HaMeTHTb nyTH p;aJIbHe:iflnero pa3BHTWI KapTorpalflHH, KoropU HOClIT em;e . MaJIO opHMeIDIeMoe Ha3BaHHe "rJIy6HHHoit KapTorpaIflIlH".
3TO nOIDITHe 6L1JIO BBep;eHO K. ry3HKoM (1968) P;M OTJ1H'IHa OT KJUl.CCH'[ecKOi!: reoJIOrH'leCKo:lt
xapTorpalflHH, pemCTPHPYlOm;eit, npeX!:,ll;e Bcero, BLrxO,ll;LI OTJIOlKeBHit Ha ,lI;HeBHYlO oOBepXHOCTb.
B aHrJIo-aMepHKaHCKoit JIHTepaType H KapTorpa<pHJiI,lI;M pa60T TaKOrO THIIa npHMeHHeTCH TepMHH

subsurface mapping (M. C. BmoH, 1960), a B OTP;em.HhIX CJIy'łlllIX solid map, a B COBeTCKOM COlO3e
noihe.MHOe Kapmupo8aHue (H. O. Bpop;, m. 1]) •. MexmeB, 1952).
Dzy6HHHaH KapTorpalflWI Opep;CTaBJIeHa CJIe,ll;YlOm;HMH THIIaMII KapT: l MIl,

2-

59-

JIHTOlflllIl;HaJIbHbIMII,

CTpoeHIDI pa3JIII'IHLIX oOBepXHocTeil:,

reo<PH3H'1eCKHM1ł,

610 -

CTpyxrypHhIMH,

3-

7-

cTpamrpalflH'leCKH-

oaneoMoplfloJIorH'leCKHMH,

TeKTOHH'lecKHMH,

8-

4-

MOm;HOCTH,

naneoreorpalflH'lecKHMH,

reoXHMll'lecKHMH.

1883 r., O,ll;HaKO,
1946 rop;a. 3a IIOCJIep;HHe 20 JIeT, xaK HaH60JIee BalKHoe.
CJlep;yeT OTMeTHTh ,,0630PHYlO reoJIOrH'leCKYlQ Kapry IIOJlbIDH - 6e3 . 'IeroopTH'lHhIX OTJlOlKeBHit" MacIDTa6a l : 300 000, a TaKlKe pHP; xapT "reoJlOrH'leCKOrO ATJIllCa lIoJlbIOH" MacmTa6a
1 : l 000 000. lIepBeil:me:il: 3ap;a'leit. CTogm;eit oepep; reoJIOrH'lecKHM HHCTHTyTOM, HBJIHeTCH cp;eCTpaTHrpaIflH'IecJ:He J:apThI AlIJI TeppHTOpHH lIom.1OH OOHBHJIHCb ylKe B

. IIIBpOJ:oe KK COCTaBJIeHHe Ha'IaJIOCb ńOCJIe

JIaTb pa60ThI noro THIIa 60Jlee cOBpeMeHJilhIMH.
KapThI CTpoeHHH pa3JIH'IHhIX nOBepxHocTeit IOHpOKO OpHMeBHlOTCH B nOJlbCKoil: reo- ·
JIOrH'IeCKo:li: J:apTorpalflu. 3a OOCJIep;HHe ro,ll;hI OOHBHJICH pll,ll; HHTepecHbIX pa60T, cpep;H KOTOpblX
CJIep;yeT OTMeTHThxapThI: rOpHOIDJIeHCKOro YrOJlbHOrO Bacce:il:Ha, .IIOJlbCKo:il: HH3MeHJilOCTH
H OJ:peCTHOCTe:iI: TapH06lKera.
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KapTLi npllMeIDIIOTCJI .n;JIJI 'aHaJIH3a HlIHTepnpeT~

TJlllBlIbIX MOp\llOJIOrH'iecKIIX 3JIeMeHTOB, npelE.n;e BCero, B TpeTll"łHhlX H nJIcli:ąOn;eHOBI>IX OTJlO:lKeHIDIX (C. EYKClI1lDCKlI, 1962; 3. MBxam.cKa, 1961).
KapTbI MOm;HOCTB lIMelOT 6oJILmoe 3Ha'ieHlle KaK .n;JIJI pemeHBJI TeopeTIf<IecKIIX 3a,n;a'l,
TaK B npo6.rreM npaKTIf<IecKoił reOJIOrHll. Cpe.D;ll MHO:IKecTBa KapT 3Toro THna CJIeA)'eT OTMeTRTb
xapry MOm;HOCTlIxap6oHoBoro noxpOBa B rOpHOWJIeHCKOM YrOJILHOM Eacce:I!:He, a TaIOKe ATJlaC
no.n; Ha3BaHl1eM ,,BepmecHJIe3CKHH pemOH -

BepmexaMeHHoyrOJILHble OTJIO:IKeHBJI -

KapTbI MO-

m;Hocreił H CO,Zl;ep:lKaHIDI KPYJIHOKJIaCTIf<IecKoro MaTepHaJIa H CO,Zl;eplłGUlIDI \lIHToreHlloro MaTeplla-

JIa".
JIHTo\llan;HaJIbHbIe KapTbI B nOm.cKoił KapTOrpa\llllll COCTa:s.runoTCJI .n;JIJI pemeHBJI pa3JIH1!1I&IX

reoJIOrH'iecKBX npo6JIeM. OrpOMHOO co6palllle .JllITO\ll8.D;llaJIbHbIX KapT npe.n;cTaBJIJIeT

co6oił "reoJIOrH'iecKB:l!: ATJIac lloJILmB. CTpamrpa\ll'K'lecKo-\lIa.n;mun.HbIe npo6JIeMbI" MacmTa6a

l : 3 000000. C

MepllTOpB'iecKO-MeTO,Zl;ll'lecKOił . TO'iKll 3peHBJI ATnac JIBJIJIeTCJI e,Zl;llIICTBeHHblM

.B CBoeM pO,Zl;e Tpy,Zl;OM B noJIY'llUI BbICOKyIO on;emcy B UOJIbme H 3a rpaHHD;e:I!:.

CTPYKTypHbIe KapTbI lIMelOT B nOm.cKoił my6mmo:l!: KapTorpa\llllll MHOroJIeTHIOlO TpaJIiI:~ rpO,Zl;3en; ,,)J;eTa.TIb-

.n;HD;lIIO, noJIy'iBBm:yIO CBOO Ha'iaJIO B 1934 r., KOr,Zl;a 6bIJI On:y6JIl1KOBaH

Roił KapTbI llOJILCKOrO YrOJILHOrO Eacce:I!:Ha", COCTaBJIeHHbIił C. )J;OKTOPOBB'i-Xpe6BBJJ;Kl1M.

.3a nOCJIe,Zl;Hlle 20 JIeT COCTaBJleH pJl,Zl; CTPYKTYPHbIX KapT cpe,llHero . MacWTa6a .n;JIJI TeppBTopHił
noJIbCKHX yrOJILHbIX 6acceiłHoB~
TeKTOHlI'ieCKBe KapTbI COCTaBJIJIIOT oco6bIil: o6WBpHbIil: OT,ZI;eJI. llepBbIe pa6oTbI, OTHOCJIID;lIeCJI K TeKTOHllKe BCe:ll: nOJILWB, On;y6JIl1KOBaJI E. HOBax (1927). B nOCJIe,ZI;Hee BpeMJI, B CBJl3.1'l
.C TeM, 'iTO lloJILma BbITIOJIWleT Me:lKAYHllPO,II;IILIe 06Jl3aTeJIbCTBa, 6bIJIa On:y6JIl1KOBaHa "TeKTo.HB'iecKaJI KapTa llOJILWB", KaK 8 Ta6JlBI1a reoJIOrH'ieCKOrO ATJlaca lloJILmB MacWTa6a l : l 000 000
{C. COKOJIOBCKlI, E. 3HOCKO, 1958). OHa n0JIY'lBJIa npllMeHeHlle npB COCTaBJIeHllll "TeKToHll"'iecKO:il: KapTbI EBpOnbI'~ MacWTa6a l : 2 500 000 B npe,Zl;eJIax pa60T TeKTOH.l'l'lecKO:il: llO,ZI;KoMllcCPIlI
KOMllCCllll reoJIOrB'lecKo:il: KapTbI MlIpa MClE.n;YHapo,ZI;Horo rOOJIOrH'iecKOrO Konrpecca.
llaJIeoreorpa\llll'ieCKBe KapTbI lIMelOT O'ieHb WBPOKoe npllMeHeHlle KaK npH pemeHPIll
'TeOpeTPI'ieCKIłX

BonpOCOB, TaK li npH npOrH030pOBaHlIlI, nOHcKax B pa3Be,ZI;Ke pa3JIB'iIIoro TBIIa

:MeCTOpOlE.n;eHHił MlIHepaJILHOrO CbIpbJI, H, npelE.n;e Bcero, He\llm B npBpO,ZI;HOrO ra3a,KaMeHHOrO

:yrnJl, 60KClITa, paCCbInHbIX MeCTOpolE.n;eHHił .n;parOn;eHHbIX MeTaJIJIOB B T.n. Cpe,Zl;ll KapT 3Toro
'TBITa CJIeA)'eT BbI,Zl;eJIHTb KapTbI: naJIllHcnaTIf<IecKlIe, naneoreoJIOrB'lecKlle li naJIeOTeKTOBB'iecKlle.
HaH60JIee Ba:IKHbIM n:yHKTOM nOl\bCKo:il: rny6mmo:il: ICapTOrpa\llllll JlBJIJIeTCJl 13-aJI TeTpa,ZJ;b "reoJJOrB'ieCKOrO ATJIaCa llOJILIIIlI- CTpamrpa\llB'iecKo-\lIaD;lIaJILHbIe npo6JIeMbI" (1962). Ha pJl,Zl;e
.naJIllHcnaTIf<IecKBX KapT npe,Zl;CTaBJIeHO 3aJIeralllle MeJIOBLIX B cTapnmx TpeTIf<IHbIX oTJIo:lKeHHił
'BO BHennIllX noJIbCKBX Kapnarax, a TaIOKe npe.n;nOJIO:lKllTeJIbHO BocnpOll3Be,Zl;eHo pacnOJIO:lKeHlle
CYIIŻH B MOpJI B uepBO,Zl;, npe.n;mecTByIOm;H:iI: aJIbIlB:l!:exoMY oporenesy.

reo\llB3B'ieCKBe KapTbI 6bIJIl1 no.n;po6HO paCCMOrpem.I B CTaThB A. )l;OM6pOBCKOro (1960).
KaK CJIe.n;yeT 1I3 3TO:il: CTaTbH, Ha OCHOBaHllllo630PlIblX KapT 6bIJIB COCTaBJIeHbI ClIIlTeTPI'iecKlle
xapTbI lloJILIIIlI- rpaBlIMeTpB'iecKaJI (1955) B ManmTmul. (1956) MaciIITa6a

1 : 1 000 000, B3-

..n;aHHbIe B COCTaBe "reoJIOrB'lecKOrO ATJIaca ' llOJILIIIlI".
reOXBMB'ieCKBe KapThI B nOm.cKo:l!: xapTOrpa\llllll O'iem. HeMHOrO'illCJIeHHl>I. CJIe,Zl;yeT
()TMemTb MaJIOMacWTa6HbIe xapTbI 3aJIerallllJI yrJIeBO,ZI;opo,Zl;OB B lloJILme, a TaK:lKeXapTbI nporH03 He\lITe B ra30HOCHOCm pa3JIB'illLIX crpamrpa\llB'iecKBX 3JIeMeHTOB Ha llom.cKo:il: HlI3MeR1l0CTll;

B

CBJI3H c npOrpeccOM B o6.rra.Cm reoXHMllll, npe.n;yCMaTpBBaeTCJI pa3BBme 3TOił BeTBH

Tny6mmo:il: KapTOrpa\llBll.
HaCTOJlID;aJI CTaTbJI no BonpocaM nOm.cKo:il: rny6mmoii: xapTorpa\llBll B nyTe:ll: ee pa3BBTBH
:JIBJIJIeTCJI nepBbIM, o6ID;l1M 0630pOM 3TO:ll: orpOMHo:ll: npo6JIeMbI, KOTOpaJI B MlIpoBO:il: JIBTeparype
'lIpe,Zl;CTaBJIena B MHOrO'illCJIeHHbIX ne'iaTHl>IX pa6oTax. CJIe.n;yeT no.n;'iepKHyTb, 'iTO B lloJIbme
:r.ny6Bl1HaH KapTorpa\llBH pa3BBBaeTCJI B re'ieHHe pH,Zl;a JIeT, a HeKOTOphIe pa60TbI c MepBTOpB'iecKo:l!:
'TO'iKll 3peHllH MOryT CJIY:lKlITb npllMepOM B Me:IK,ZJ;yHapO,ZI;HOM Macmraoo.
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Zofia LEEZJKLEWI02'J...BliEDOiWA, EdwlIll'd RUlIDE
POLISH DEEP STItUCTURE CARTOGRAPHY AND PERSPECTIVES OF ITS
DEVELOPMENT

Summary
Recently, :the 'amount 'Of mater.iad:s illustrating the structure of the earth's crust
has ,c onsiderably increased. iBart of these materials de8Jls with V8il'ious elements of
surface structW'e. Here belon;g mainly geological surveys and geoJogic and geotechnic 'maps ,and ,others. Greater part, ,bowever, 'can Ibe :referred to the deep silructuTe
of the earth's crust.
So an ample material is an ef,f ect of application of geophysieali .metbods in
the ;reseQi'cbes, and of numerous dri11ings. Ai!. ,a n example may serve here the
geological research works made in Poland, where the amount ,of geophysica,l measurements dn.creased in <the last 1,5 yea,rs almost eightf,oJd, dri11ings increasing fourf,old.
Ample roate:rials obtained by these methods and 'Observations ooncernilIlg the earth's
strudure at rvarious depths ;require various' analyses ,and interpretation 'of facts.
Spatial, ~aphi!Ca1 .comparison ,of results, :i.e. cartog;raphkal elaborations of various
types on various scales, is one 'Of the useful methods of ,w ork here. Long since we
observe .remarkable develo.pment <if .cartography Ithat illustrates various elements
and problems of deep-lying st.rata in Ithe earth's orust. rrhousands of various geologdc maps 'ha~ been LS&1led in numerous countries.
;lIIl Paland, ca.:rtographical works 'r esulted in over '600 sheets of ,publiisbed maps.
i1:lustrating ,t he deep :geological structure of the ;country. However, so far no synthesis has been elaborated as lConcerns the acl1ievemeIllts in. 'this domain in Poland.
In ,oonnection with the mcreasing .:significance of ,such elabo.r,a tions, it seems ,t o be
purposeful to .p resent a .review of the previous Polish :pub]i'cations 'concerning :this'
problems, 'a nd then, with reference to "'he dame, methodical elaborations <if other
countries, ,to discuss cr,Ltieall;y the lPl'oblem of .cartography, and to define the ways.
of its further development, especialilyas COOl'cerns ,t he ,caa-tog.raphy that is n:rely
termed deep structure cart'ography. This notion was introduced by
K. Guziik (19~1 to make a dWerence between the cla.ssi:c geological cartogNlphy
that deals mainly ,with the surface f,ormations, ,and the 'c artogr,aphy here considered.
In the Anglo-Amerkan -car,tQgr.aphi'c al literature, elaborations of this kind are
named "subsurface mapping" (Bis'h op fM. S., 1960), in ,s ome cases also ,;s'olid maps".
In the Soviet Union these works are cao]1ed ,.underg,round mapping" (= podziernnoye
kartirovanye - Brod I. 0., fMechtiyew Sz. !F., 1952).
The deep structure ,car,t ography is lI.'epresented by the folilowing Itypes of maps~
1 - strartigraphi.c maps, 2 - morphologic maps, 3 - palaeogeomor,phoilogic maps,
4 - thickness maps, 15 - litbOtf,aclJaJ. maps, 6 - structural maps, 7 :"""ttectonLc maps • .
8 - palaeogeogroaphlc maps, 19 - geophysi:ca1 maps, and 10 ~geo(fuemi:(lal maps.
S t ,r a t i g r a ;p hi 'c m a p s were pu'blished .aJiready in 1883, however, on a larger iSCaIle they were issued only after 1946. Dn the last ·period of twenty years was:
elaborated ,,Gene.ral Geologic Map of Poland - without Quaternary Formartions'~
on a scale 1 : 300 000, and numerous maps of ,,Geological Atlas of P.oland" on a s'cale1 : 1 000 000. A renewed edition of iSu.ch .an elaboration is the main task: of the Geological Institute n,ow.
Mo'l' p ,h 0 i 0 g i c m a p s a'r e of ·g reat use in the iPolish Igeol'Ogical carlog.raphy
aIt present. Recen'tly, Lnterestilng publioations lharve been issued, among which the'
maps of the Upper Silesi'a n Coal Basin, -those of the iPo:tish Low;Land area and of theviCinity of T8il'Il1ohrzeg should be mentioned first df al1.
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Pal a e 0 g e 0 m {) r phI() log i c m a p s are used In .anaJ1yses and interpretations of main morphologi<cal ·elements, pdn.cipally &seoneerns Tertiary and Pleistocene {So BuksiflSiki 1962, Z. Michalska 1961).
T hi c It ne S'S m a p s are of oOlIl'Siderable importance both for theoretical s·olutions and for I8.ppliedgeology. Among numerous maps of this kind, the following:
a.r e ,most interesting: ,,Map of OV'eriburden .thiclmess in !the Upper Silesian Coa'l.
Basin",and "Atlas otf the Upper S:iJlesian:Region - Upper cariboniferous fonnations:
"'- Maps of ,thiCkness and .of cOIIltelllts '011' · cOm'se-dasticand phytogenic mater,i'al",
Lit hoOf a ·c i a 1 m a ps are ploUed in iPolmd foOr rva!l'ious ,geological pr,abl'Emls,
Considerable amount of such maps ,c an be found in the "GeologiC8il Atlas et Poland StraUgr8IPhiIcal and FaclallPrOblems" 1 : 3 000 000. !From the scientific ·a nd methodical
point of view, the atlas lI'epresents an ori'gi:ruad e1abarations, and has highly been.
esteemed in ·the oountry, and abr,oad.
S t r '11 c t u l' a I m a p 's harve for long 'time been elaborated in Poland. Already
in 1934 the first sheet Grodzl·e c 'Was published under the tiJtle "Detailed Map of thePolish Coal Basin", elabolr:ated Iby S. Dolclorowiocz...Hrebnick:i. In the 'l ast 20 years
numerous structural ma·ps (In mean SoCaIles were issued f.or the indiV'idual Mess of'
the P,olish Coal basins.
T e c ton i ·c m a p s maike a separate ,!IJ!ld eJOteIliSi'v e domain. The first tectonical elaborations ·concerning the entirear·ea ,dfPotand was presented by J. Nowliik.(1927). 'Recently, ,to fullfiJ. the task of Poland in the international co-operation.
"TectonIc Map (If Poland" has been published 'as one oionseI'lt No 8 in ,t he Geologicat
Aif:las of Poland, 1 : 1000000, elaborated by S. Sokolowski and J. 1Zn0sko in 1958,
This map has beein used to plot the "Tectonie !Map of Eur:ope" on a scale 1 : 5 000 000
prepared for the .cartographical Commission of the Ihternationa:l iGeologi·eal OOlIl'gress,
P .Il! I a e 0 !g e 0 g;r a p oh i 'c m ·a p ,s are broadly used both in Itheoretical c·onsiderations and in sea·r ch for, or lI'econnaissance, ·of va,r ious types 011' mineral depOsits.
first of all fur <>il and gas,hard ooal, and baux.iite deposits, as well as far elastic
deposits of noble meta'ls,and others. Amon,g ;the maps of this type the !following
sbould be mentioned above all: pa.Ji:nspatic, pailaeogeologic and pa:laeotectonic maps,
'1\) the most interesting position of Polish ,cln"toIgraphy In tbis d{)main belongs 13th
fascicle 0If the Geologic .Mlas ·of 1P0land - stratiographicail1Jd fa'cial iPToblems, issued
in 1962. On several palinspatic maps the ,oc~TII'ence of Cretaceous and older Tertiary
formations found in the Polish External Carpatbians was presented, and supposed
distribution of .oontinerutsand seas at ·t he time of Alpine orogeny was reconsn:ucted..
G e '0 p h y s i e a J. m a p s were dtscussed more .in detaiJl. in the paper by A. iDllbrowski (1,960). As it results from this puJblieation, ;synthelti,e ~avimetrical ~1955) and
magneti,ca1. {1956) maps of Poland were issued OD' a scale 1 ·: 1 000 000, ·as two inserts
in. the Geologieal A1llas C1f Poland.
G eoe h em.ical maps have so tar scarcely been !l'epresented in Poland. Here
can be mentioned small-scale maps <if hydrocarlbori occurrence in Poland, as we'1Jt
as maps of ·0iJ. and ,g·as perspectioves ,of the mdi'Vidual stratLgraphieal ,units .of the
Polish Lowland area. However, due to the increasing ·p rogress ingeo.c hemistry, the
develo.pmentofthis type of cartogmphy should ,t ake place in the next future.
The present 'article ilOn1:eming .the iPolish deep frtrudure earto~aphy and the
ways of ~ts development is the Ifkst general discussion of this importa'Illt problem
that, in the wor,ld's Iliterature, is represented by numerous publications. It should
be stressed rthat in· lPoland deep structure caTtography has deve·loped for a long
time, and certain elaborations may from both sden'titfIc and metbodical pointsot
view be an example on international scale.

T AlBL'lCA Jl

;Fig. 1. Og6lna mapa ,geologiczna P.olski..AIlkusz 4, K:ielce J . Czar.nGck·i ego (10018)
General geologic map .of Poland, sheet 41, K'i€ilce J. Czarnocki {lOO'8') .

fragment; wedlu!

fragment; ,according t(

.;Fig. 2. Mapa geologi(!zrta Palski (bez czwartorzlildlu} w skaU 1 : 3 000 000 wedlug J. Nowaka (1927)

fragmeIllt

Geologic map of Poland (e&cept for Quaternary) 1: 3000000 a'Ccording to J. Nowak (01927)

kagment

:Fig. 3,. Mapa geologicma Polski bez utwor6w mlods,zych .od :k:arbonu w s:k:ali
1 : 2000 000 - fraJgment; wscUug J. Znoski; i M. Pajchlowej (1968)
Geologic map .of Poland without f{)rmRitio11lS younger than Cariboniferous,
1: 2 000 000 - fragment; accoTdlln,g to J. Znoskoand !M. iPajchel (1968)
)"ig. 4. Mapa geologi(lZlls Nairn i Lorne Townships .(Kanlllda) w skali 1: 31 680
fragment (01965)
Geologic m-apof Nairn and Lome Townships {Canada), 1: 31 680 (1965)
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Fig. 5. Mapa podblza dyJ;uwium wschodniej ;cz~sci N.izu P61nocno-Euxopejsldego
w skall .1 : '1 500 000 - fragment; wedlug J. Lewinskiego i J . Samson()wicza
(1918)

Map of substratum of diluvium, eastern part of the N()rth-Eur()pean Lowland
area, 1: 1 500 000 - f·r agment;according -t o J. Lewinski a-o d J. Samson()wicz (1918)'
Fig. 6. Mapa ge()l()giczna Polski bez utwor6wczwaTtoru:dowych w ' skall 1 : 1 000 000
- fragment; wedlug E. 'RUhle, S. Sokolowskiego, M. Tyskiej 1(1956)
GeoJ:oglc map of Poland - except for Quaternary rormations, 1 : 1 000 000 fragment; according to E. RUlhle, S. Sok()lowski, M. Tyska 1(1965)
Fig. 7. Mapa hipsometryczna p<>wierzchni poddyluw.iaJnej na ziemiach
w skali 1 :5000000 - fMgnient; wedlug A. Zierhoffera (1925)

polskich

Hypsometric map of subdiluvi'a,l surface in the area of Poland, 1 : 5 000 000 fragment; according to A. Zierlroffer (1925)
Fig. 8. Powierzchnia karbonu G6rnego Slqska wedlug S. Doktorowicz-Hrebnickiego
Surifaceof Carbonifer,ous of Upper Silesia acrording to S. DoktoTowiicz·Hreb·

ndcki

Kwart. geol., nr 4, 1968 r .

T ABLIC A

[J

l1~rtudl lf r

o

'Rlu/a Ott

,F ig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Zofia LESZKIEWICZ-BIEDOWA, Edward RttHLE r ozwoju
.

Polska kartografla wg!E:bna i drogi jej

TABLICA IU
FLg. 9. Mapa miqiZszotci karbonu - Ptzedlg6rza iKa~at Polskich w skali 1: 500000
-1ra'gment; rwed~ug P. K'a rnkowskiego (1968)
Thickness map of carboniferous formations - F{)reland .of the Polish Carpathi:ans, 1 : 500 000 - fragment; according to P. :kam~owski (1968)
Fig.

.Mapa mlllZszoSci d ~wart<>sci materialu gruboklastycznego oraz zawartoSc
matetiafu fito,genicznego w utworach gornego karbonu - warstwy por~bskie
regi{)nu ;g6rnoSlllSkiego w skalli '1: 300 000, :fragment; wedlug A. Czelmja,
Z. Dembowskiego, U. Moszezynskiej.i inn. (1964)

'l() .

Map of thidkness and ,o f 'Contents of coa,r se-c1astic material, also of phytogenic
material . in ·t he fomHlti{)nS of Upper C6rboniferous age - Por~e beds,
Upper Si1esian 'R e.g ion, 1: 300 000 - fragmenrt; according to A. Czekaj, Z.
Dembowski, U. Mos:rezynSka and others (1964)
Fig. 11. Mapa zll'&i~g6w facjalnych retu 'w Polsce. Atlas Geologicmy Polski. Za;pdnienia ,stratygrlllfliczn<l-ifacja,1ne. rleszyt 8 - Trias w skali 1 : 3 000 000 1Iragment; wedlug H. Senkowiczowej i A. Szyperko.-Sliwczyflskiej (1961)
Map of fad,al extents ,af Boetman in Poland. Geological Atlas .of Poland.
stratLgrapbieal .and facial problems. Fascicle $ - Triasslc, ' 1: 3 000 000 fragment; according to H. Senkowiczowa and A. Szy,perko-Sliwczynsm (1961)
Fig. 12. Mapa ·zasi~g6w facjaolnych d{)1nego toarsu w iPolsce. Atlas geol.ogiczny Polski. Zagadn.i.enia stratygraificzno-facjalne. Zeszyt 9 - Jura w sb1d 1 : 3000 000
- fraJgment~ wedlug R. Dad'leza, K. Dayczak-QaHlkowS!kiej i J. Dembowskiej (1964)
MIlip of facial extents of Lower Toarcian in Poland. GeOilogLcal Atlas of
Poland. Stratigraphical and facial problems. Fascicle 9 - JUIl"assi.c, 1 : 3 000 000
- tfragment; according to It. Dadlez, K. Dayczak-Oalikowka and J. Dembowska 011964)
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Fig. 13. Mapa strukturalna okoIic Grodzca -frag.meBt; wedlug S. Doktorowicz- .
-Hrebnickiego (1'934)
Sbructural map {)f the GrodEe<! vicinity - fragment; according to S. Th>ktororowicz-Hrebnick,i (1934)
Fig. 14. Mapa tekJtoniczna PoLski w ,skaH 1 : 1 000 000 -

iragment; weocUiug J . Znoscki

(1968)

Tectonic map of Poland, 1: 1000000 -

fragment; according to J. Znos.ko

(1968)

Fig. 15. Mapa IPB-Unspatyczna polskich lKarpat zewn~tr·znY'Ch s.rodkowy eocen.
Atlas ,g eologiczny Polski. IZaJgadnienia stratygrafio()7lIlo-fiaejaline. Zeszyt 13
w .s kali 1 : ::HOO 000 - fragment; wedlug iM. Ksil:\zkiewicza i in. (19612)
Palinspatic map of Polish Externa.!. Carpathians - Middle Eocene. Geological
Atlas of Poland. Stratigraphi'c al and faci:a,l problems. Fascide 13, 1: 3000000
- fragment; according to M. Ksil:\zkiewicz and others (1962)
Fig. 16. Mapa pa'le'Ogeologiczna~rodkowych G6r Skalistych wskali 1: 5000000
Atlas: "P.aJl.eotedonic Maps Triassic System" - fragment; wedlug Mc Kee
E. D., Oriel S. S., Ketner K. B. i in. (119159)
P.al:aeogeologic map of the Cen'tl"lai Rocky Mountains, 1: 5000 000, in the
Atlas: ,,Paleoteotonic iMaps, Triassic System" - fragment; according to Mc
Kee E. D., Oriel S. S., Ketner K. B., and others (1959)
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