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Jan MALINOWSKI

Dzialalnosc badawcza Instytutu Geologicznego
w Iatach 1976 -1980*
WSTI;:P

Ograniczona obj~tosc niniejszego sprawozdania nie pozwala na szczegolowe
omowienie wszystkich problemow zwi 4zi.mych z szerok q dzialalnosciq badawczq
Instytutu GeoJogicznego w Jatach J976 - ] 980, a szczegolnie na przedstawienie
wnioskow i oceny tej dzialalnosci. Omowiono tylko te dzialania i to bardzo skrotowo, kt6re mialy istotne znaczenie dla poznania budowy geologicznej kraju i poszukiwania zloz surowc6w mineraJnych. Blizsze dane dotyczqce wykonania poszczeg61nych zadan, jak rowniez publikacji, znajdzie CzyteJnik w rocznych sprawozdaniach
Instytutu oraz w Katalogu Wydawnictw IG.
W omawianym okresie Instytut utrzymywal pozycj~ centralnego osrodka
mysli geoJogicznej w kraju, wypracowanq od kilku dziesiqtkow lat. Wyrazalo si~
to uznaniem za uzyskiwane efekty oraz obecnosci q przedstawicieli Instytutu w roznych rzqdowych i mi~dzyresortowych komisjach, powolywanych do omawiania
problemow rozwoju i organizacji badan naukowych.
W latach ] 976 - ] 980 nastqpil niekwestionowany rozwoj wiedzy 0 budowie
geologicznej wszystkich regionow kraju. W najwi~kszym stopniu dotyczy to obszaru
pJatformowego, co jest zrozumiale, zwazywszy ze jest to region ciqgle perspektywiczny dla poszukiwan w~glowodor6w i innych surowcow mineraJnych.

ORGANIZACJA INSTYTUTU I KADRA
Schemat organizacyjny Instytutu uJegl w omawianym okresie pewnym zmianom
w kierunku wi~kszej zwartoSci (fig. I). W stosunku do lat ubieglych zniesiono
urzqd jednego zast~pcy dyrektora, dokonano tez polqczenia bJiskich tematycznie

*

W latach 1<:170- 19XI autOr artykulu byl dyrektorem Instytutu GeoJogicznego.
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Fig. 1. Schemat organizacyjny Instytutu Geologicznego w latach 1976-1980
Organization chart of the Geological Institute in the years 1976 - 1980

zaklad6w. lednak w minionym 5-leciu okazalo Si\!, ze struktura ta jest ciqgle jeszcze
mimo dokonania dose istotnych zmian - zarzqdzanie
zbyt rozbudowana i
merytoryczne w Instvtucie nie bylo jeszcze w pelni sprawne. Niefortunny okazal
si\! podzial na piony: badan podstawowych i regionalnych oraz geologii zl6z, przy
duzym usamodzielnieniu oddzial6w zamiejscowych i jednoczesnych naciskach,
aby oddzialy te wydzielie jako niezalezne piony kierowane przez zast\!pc\! dyrektora.
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Planowane i wykonane otwory wiertnicze Instytutu Geologicznego w latach 1976
1977

1978

12240*
12678**
29 170
31 016

5500
4612
23000
15452

1900
-

49335
48923

58060
-

Kierunki i rodzaje badan

1976

Badania regionalne i podstawowe
Badania wgl~bnej budowy geologicznej dla poszukiwan

--

--

1979

-

Tabela
1980, w mb.
1980

-

2216
12950
13248

14000
II 119

14000
12541

67300
67523

63950
555R8

7400
5346
7880
7091

5900
7 351
13 R50
-124RO

65900
63007
2900
2432
12700
12 120

w~glowodorow

Poszukiwanie surowcow mineralnych stalych

5500
5585
9352
8610

57084
6050
4380
10100
-6691

planowano

105597

102710

97430

97700

95500

wykonano

106812

88219

95424

8653R

90100

Kartografia
Hydrogeologia i geologia inzynierska

--

Razem

* planowano ** wykonano

Stan kadrowy Instytutu nie zmienil si~ w stosunku do okresu poprzedniego.
W koncu 1980 r. zatrudnienie wynosilo 1175 osob, w tym 17 profesorow. 55 docentow, 368 adiunktow i asystentow, 453 pracownikow inzynieryjno-technicznych.
282 pozostalych. W omawianym 5-1eciu pracownicy Instytutu otrzymali nast~pll
jqce nominacje: 6 - profesora nadzwyczajnego, 22 - doktora i 5 - doktora
habilitowanego. Nie byl to jednak post~p zadowalajqcy. zwlaszcza ze zdawano sobie
spraw~. ze w latach nast~pnych z grupy pracownikow samodzielnych kilka osob
przejdzie na emerytur~, a z grupy adiunktow pewna cz~sc osob b~dzie osiqgac wiek
emerytalny. Istniala obawa, ze po 1985 r. zmniejszy si~ liczba kadry wiodqcej. w tym
rowniez adiunktow 0 znacznych kwalifikacjach.
Za efekty w poszukiwaniu w~gla brunatnego zespol pod kierunkiem prof.
E. Ciuka otrzyma} Nagrod~ Panstwowq II stopnia. Ministerstwo Szkolnictwa
Wyzszego i Techniki przyznalo zespolowq nagrod~ za opracowanie atlasu wod
podziemnych. Uzyskano tez nagrody resortowe. Na wniosek Rady Naukowej
Instytutu prof. S. Pawlowski zostal wybrany czlonkiem rzeczywistym PAN. Byl
to pierwszy wybor w IG po dlugiej przerwie. Za osiqgni~cia w pracy naukowej
i zaslugi dla polskiej geologii Sztandar Pracy I I klasy otrzymali: doc. K. Pawlowska
i prof. R. Osika. Na 60-1ecie Instytutu 50-ciu pracownikom przyznano odznaczenia
panstwowe. Kilkunastu pracownikow naukowych bylo czlonkami rad naukowych
w innych instytutach, roznych komisji i cial kolegialnych w resortach. z.ajmujqcych
si~ dzialalnosci q geologicznq, kilku bylo wykladowcami w szkolach wyzszych.
Z okazji 25-lecia Panstwowej Sluzby Geologicznej w Instytucie odbylo si~ spotkanie I Sekretarza KC PZPR E. Gierka z grupq pracownikow geologii. DWllkrotnie
wizytowallnstytut Wiceprezes Rady Ministrow J. Szydlak. W omawianym okresie
dyrektor IG mial moznosc wypowiadania si~ na temat propozycji. a takze treki
niektorych dokumentow dotyczqcych utworzenia ministerstwa geologii. Dyrektor
Instytutll zostal powolany w sklad Centralnej Komisji K walifikacji dis Pracownikow Nauki. Byl to pierwszy przypadek w historii Instytutu tak zaszczytnej funkcji.
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Tabela 2
Naklady fioaosowe oa wierceoia geologiczoe w latach 1976-1980 planowaoe i zrealizowane. " min zlotych
Kierunki i rodzaje badan

1976

1977

1978

1979

19500
19500

10250
13700

37200
12500

557600
629 100

438400
-397800

398000
410 000

--

393900
276400

--

36700
27900
374700
3XO 300

257900
202900
42500
35600
74600
63400
7600
5700

319900
-337900
57500
35600
52300
49700
3600
2800

383600
367000
54400
47700
67300
60400
4100
3500

436900
353500
41094
46900
133300
118800
5000
3500

427 !WO
405350
37400
32800
114400
109700
2750
4600

planowano

I 019000

891 200

917650

I 047 394

993750

wykonano

1002300

843300

902300

811600

960650

Badania regionalne i podstawowe
Badania wgl~bnej budowy geologicznej dla poszukiwan

78800*
65600**

1980

--

w~glowodor6w

Poszukiwania surowc6w mineralnych stalych
Kartogratia
Hydrogeologia i geologia
inzynierska

--

--

Inne badania

--

--

--

--

--

---

--

--

Razem

* planowano ** wykonano

W ] 979 r. min~Ja 60-ta rocznica powstania Instytutu. Z tej okazji zorganizowano
okolicznosciow(! z udzialem przedstawicieli wladz panstwowych. na ktorej
zaprezentowano dorobek naukowy i aktualne problemy badawcze.
sesj~

ZALOZENIA PLANU BADAN I SRODKI
Plan badan na okres 1976 - ] 980 byl opracowany pod kierunkiem b. dyrektora
Instytutu prof. R. Osiki, uzupelniony przez dyrektora prof. J. Czerminskiego
i zatwierdzony przez CUG z pewnymi zmianami. Po dokonaniu zmian w trakcie
realizacji plan Instytutu w ] 976 r. obejmowaJ: 40 tematow resortowych (w tym
152 zadan); 2 programy rz(!dowe (w tym 3 zadania); 4 programy w~zlowe (w tym
10 zadan) ~ 18 zlecen obcych (w tym 30 zadan).
Plan Instytutu skladal si~ wi~c z 64 tematow i 195 zadan, ale przy podpisywaniu
umow poszczegolne zadania byly jeszcze sztucznie rozdrabniane, co w trakcie
realizacji dalo liczb~ okolo 100 tematow i 400 zadan. Oceniaj(!c to jako nieprawidlowosc, dyrekcja Instytutu przedstawila na lata 1981 - 1985 propozycj~ bardziej
zwartego planu, akceptowan(! przez Centralny Urz(!d Geologii.
W 1979 r. nast(!pil gwaltowny spadek odwierconych gl~bokich otworow do 1/3
w stosunku do 1976 r. (tab. 1), co spowodowalo opoznienie zakonczenia kilku
problemow regionalnych na obszarze platformowym. W tej sytuacji zwolnily si~
pewne srodki finansowe, ktore przeznaczono na wiercenia geologiczno-poszukiwawcze. Trudnosci w zakupie nowego sprz~tu przez przedsi~biorstwa sprawily,
ze corocznie pewna liczba otworow nie byla wykonywana. Mimo to udalo si~ w
omawianym okresie zakonczyc kilka tematow i uzyskac znacz(!ce przyrosty zasobow.

Dzialalnosc IG w latach 1976-1980

///
/
/

X

/

/

283

/

/

4

Fig. 2. Rozmieszczenie badan sejsmicznych wykonanych przez Instytut Geologiczny w latach 1976-1980
Seismic survey carried out by the Geological Institute in the years 1976 -1980
1 - profile refleksyjl1e; 2 - profile refrakcyjne; 3 - obszar zdj{:cia refleksyjnego; 4
badania sejsmiczne dla poszukiwan w{:gla brunatnego
1 reflection profiles; 2 - refraction profiles; 3 - area covered with reflection survey; 4 - seismic prospecting
for brown coal

Badania Instytutu byly finansowane z dw6ch :h6del (tab. 2):
- z funduszu prac badawczych - dzial nauka - kt6ry byl przeznaczony
gl6wnie na badania regionalne podstawowe; fundusz ten wynosil ok. 100 mIn zl,
a w poszczeg6lnych latach przekraczal niekiedy t~ wartosc 0 15 - 20 %;
- z funduszu prac badawczych - dzial budownictwo - kt6ry byl przeznaczony na badania geologiczno-poszukiwawcze, w tym r6wniez na opracowanie
prognoz w~glowodor6w; ten fundusz wynosill mId zl, a w latach 1976 i 1979 byl
nawet wi~kszy.
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Fig. 3. Rozmieszczenie badan grawimetrycznych, magnetycznych, geoelektrycznych wykonanych przel
Instytut Geologiczny w 1atach 1976 - 1980
Gravity prospecting, magnetic survey and geoelectrical prospecting carried out by the Geological Institute in the years 1976 - 1980
Badania: I
grawimetryczne. 2 - grawimetryczno-magnetyczne. :I - magnetyczne. 4 - aeromagnetyczne, 5 geoelek tryL'/ne
gravity-magnetic survey: :I - magnetic survey; 4 - aeromagnetic survey: 5 - geoI - gra\it~ rrllsrecting: 2
electrical rro,recting

RLALlZACJA BADAN

WAZNIEJSZE WYNIKI

BADANIA REGIONALNE, PODSTAWOWE, GEOFIZYCZNE I WIERTNICZE

Baqania te obejmowaly obszar platformowy, Karpaty, Sudety, Gorny Sl'lsk,
Gory Swi~tokrzyskie i akwen Bahyku. W obszarze platformowym i Karpatach
mialy one aspekt poszukiwawczy, dotycz'lcy w~glowodorow plynnych i gazowych.
Temu tez zagadnieniu zostaly w wi~kszosci podporz'ldkowane badania geofizyczne,
glownie sejsmiczne oraz otwory gl~bokie 0 charakterze strukturalnym. Badania
w pozostalych regionach dotyczyly wyjasnienia roznych zagadnien strukturalnych;
zwi'lzanych z rozwojem koncepcji poszukiwawczych surowcow mineralnych
stalych.

Dzialalnosc IG w latach 1976 - 1980
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Tabela 3
Zestawienie badan geofizycznych prowadzonych przez Instytut Geologiczny w latach 1976- 1980
Sejsmika (km)
a - profile refleksyjne
b
profile refrakcyjne

Kierunki badan

Badania podstawowe
Gory Swi~tokrzyskie
Sudety
Gorny Sl~sk

Grawimetria
(km2)

Magnetyka
(km 2 )

750

-

-

-

-

-

860

905

Ropa i gaz

a - 1792
b - 1052

3640

-

Surowce mineralne stale

a - 1498
b
269

4076
1483*

5288

*

profile dla

w~gla

b -150

brunatnego

Przygotowaniem do badan regionalnych, a takze i innych (surowcc mineralnc
stale, hydrogeologia) byly badania geofizyczne (fig. 2, 3, tab. 3), ktorych wyniki
staly si~ tez podstaw4 programowania badalY przyszlosciowych.
Nie sposob omowic szczegolowo wszystkich wynikow, mozna jedynie wskazac,
ktore z nich byly znacz4ce dla poszukiwan. T~k np. interpretacja kompleksowa
geologii niecki szczecinskiej wykazala miejsca nagromadzen soli oraz przebieg
hipotetycznych obnizen i kulminacji powierzchni podsolnej, a analiza danych
strefy brzeznej platformy prekambryjskiej (Bialobrzegi - Janow Lubelski) wykazala,
ze i:rodla regionalnych anomalii grawimetrycznych znajduj4 si~ na gl~b. 20 - 40 km
i stanowi 4 przypuszczalnie odbicie elementow strefy Moho. Zastosowanie metody
magnetotellurycznej i tellurycznej w Karpatach umozliwilo ~przesledzenie podloza
krystalicznego. W szerokim zakresie wykonano tam badania elektryczne dla poszukiwan zloz w~glabrunatnego, a badania magnetyczne i grawimetryczne na
anomaliach Udrynia i Jeleniewa umozliwily wlasciw4 lokalizacj~ otworow dokumentujl:!cych zloza rud zelaza. Reinterpretacja materialow geofizycznych pozwolila
tez na opracowanie map magnetycznych i grawimetrycznych w skali I: 200000
(wykonano 60 arkuszy). W omawianym okresie zostala wprowadzona do bad an
metoda aeromagnetyczna zastosowana w Sudetach i w Karpatach.
OBSZAR PLATFORMOWY

badania geofizyczne, glownie profile rclkksyjne i refrakcyjne,
refleksyjne (fig. 2) oraz gl~bokie otwory (fig. 4). Obejmowaly
one glownie basen permski, w cz~sciach wymagaj4cych okreslenia perspektywicznosci poszukiwan w~glowodorow, oraz nieck~ pomorskl:! i obszar lubelski. Wyniki
wykonanych otworow w pol4czeniu z interpretacj4 geofizyczn4 pozwolily na syntetyczne u.i~cie w formie publikacji: Budowa geologic::na niecki .v=c::ecillskiei i hloku
Gor::OlI'll. Budowa geologic::na streb' Wi/ga - Maciejowice. Bu(imvlI geologic::na
H'schodniej C:::f.~ci niecki mogilellsko-Md:::kiej, Wyhrane prohlemy stratygrafii i litologii H'endu ora::: do In ego kamhru na pla~formie prekamhrYiskiej H' Polsc(', StratygraJia i ro:::w(?i kcijpru H' p()/nocno-wsc/lOciniej Polsce, Stratygrc{/ia i ro:::w(?i litofacjalny
Wykonano tu
cz~sciowo zdj~cia
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Fig. 4. Rozmieszczenie gJ~bokich otworow strukturalnych wykonanych przez Instytut Geologiczny
w latach 1976 - 1980
Location of deep structural boreholes drilled by the Geological Institute in the years 1976 1980

mlods=ej kre{~v dolnej na Niiu Polskim, Trias dolny H' p6lnocno-wschodniej Polsce
oraz Baton i g()rny kelowej w p6Inocno-=ac/wdniej Polsce.
Dla niecki lubelskiej opracowano atlas geologiczny i surowcowy w skali

1:500000.
W miar~ post~pu wiercen przeprowadzano biez'!c'! analiz~ wynikow i na tej
podstawie dokonano weryfikacji projektow badan realizowanych przez Instytut
Geologiczny i gornictwo naftowe (np. otwory: Unislaw IG ] oraz Zb'!szynek IG 2).
W wyniku tego wykonano kilkanascie opracowan niepublikowanych, ktore gornictwo naftowe wykorzystywalo do da]szych poszukiwan.
Charakteryzuj'!c dzialalnosc badawcz,! Instytutu w aspekcie poszukiwan w~glo
wodorow na obszarze p]atformowym mozna stwierdzic, ze mimo spadku metrazu
wiercen zostaly zwi~kszone i przyspieszone prace studialne i syntetyczne, dzi~ki
czemu Instytut Geologiczny mogl skutecznie wsp6ldzialac z gornictwem naftowym,
co uwidacznialo si~ nowymi odkryciami, szczegolnie gazu. Na]ezy przy tym wyraznie
podkreslic. ze w wyniku prowadzonych w omawianym okresie badan w ocenie
perspektywicznosci poszukiwan w~glowodorow wyraznie zyskaly na znaczeniu
utwory gornego karbonu i de~onu. Badania substancji bitumicznych, systematycz-

Dzialalnosc IG w latach 1976-1980
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nie prowadzone w laboratorium, mialy tei: duze znaczenie dla oceny perspektywicznosci poszukiwan zarowno w utworach permu, jak i starszych formacji.
Badania stratygraficzne i tektoniczne byly powi'lzane z tematami w~zlowymi,
dla ktorych ustalono profile stratygraficzne oraz opracowano ekspertyzy faunistyczne i florystyczne. Stanowily one cz~sc skladow'l prac regionalnych i zlozowych.
Opracowano tei: liczne tematy monograficzne, ktorych wyniki zawarto w publikacjach: Atlas skamienialosci przewodnich i charakterystycznych, cz~sc Trias,
Callovian of the CZfstochowa Jura, cz~sc Jura, Zespoly megasporowe w .kajprze
Polski oraz Campanian and Maastrichtian Ammonites of the Middle Vistula River
Valley.
Zakonczono tei: temat "Opracowanie stratygrafii i rozwoju dewonu w Polsce".
Prowadzono rowniez prace nad ustaleniem granicy mi~dzy permem a triasem
na Nizu Polskim oraz mi~dzy kambrem i prekambrem (wspolnie z geologami radzieckimi). Sposrod prac dotycz'lcych tektoniki nalezy wymienic badania poludniowo-zachodniej kraw~dzi platformy wschodnioeuropejskiej, zakonczone sporz'ldzeniem mapy tektonicznej w skali 1: 1,5 min.. Noworozpocz~ty temat dotyczyl tektoniki pokrywy platformowej na Nii:u Polskim.
Badania petrograficzne i mineralogiczne, podobnie jak stratygraficzne, byly
powi'lzane z tematami glownymi, w przewadze poszukiwawczymi, i stano wily
ich cz~sc skladow'l. Sposrod tematow monograficznych najwai:niejszy dotyczyl
badan utworow podloza krystalicznego Polski polnocno-wschodniej. Utwory
krystaliczne badano tez w gl~bokich otworach w innych miejscach obszaru platformowego, uzyskuj'lc w ten sposob cenny material dla analiz porownawczych i korelacji formacyjnych. Intensywnymi badaniami obj~te byly tez utwory kambru i prekambru na Nizu Polskim, co rzucilo nowe swiatlo na problem ich genezy. Utwory
innych formacji badano glownie dla oceny ich ropo- i gazonosnosci. Z dziedziny
tej opublikowano kilka interesuj'lcych prac, uj~tych w biuletynie Z badan petrograficzno-mineralogicznych i geochemicznych w Polsce.
Prowadzone byly tei: badania teoretyczno-metodyczne. Niektore z nich mialy
dui:e znaczenie poznawcze, inne - charakter przyczynkowy, a niektore byly
poszukiwaniami nowych rozwi'lzan metodycznych. Do wai:niejszych tematow
zakonczonych w omawianym okresie nalei:'l: "Opracowanie geochronologiczne
K - Ar skal z obszaru Polski", "Badania rozwoju tektonicznego kompleksu cechsztynsko-mezozoicznego na Nizu Polskim", "Badania paleomagnetyczne utworow
wychodz'lcych na powierzchni" i "Badania nad mikrofior'l permu dla celow stratygraficznych". Opracowano 65 tematow, ktore S'l cz~sci'l roi:nych opracowan regionalnych.
KARPATY

W obszarze tym badania prowadzono glownie pod k'ltem oceny perspektyw
ropo- i gazonosnosci, chociaz w zaloi:eniach mialy charakter regionalny. Rozszerzyly one niew'ltpliwie wiedz~ 0 budowie gl~bszego podloza, ale nie zarysowaly
wyraznie perspektywicznych jednostek do poszukiwan w~glowodorow - potwierdzily tylko wczesniej sformulowane hipotezy. W okresie sprawozdawczym zakonczono lub wykonano otwory: Bystra IG 1, Sucha IG 1, Chabowka IG 1 i Banska IG 1.
W ]980 r. przyst'lpiono do wiercenia otworu Maruszyna (w niewielkiej odleglosci
od otworu Banska IG I). W otworze Banska IG ], wykonanym w poblizu strefy
pieninskiej, na gl~b. 3261 m nawiercono utwory kredowe, 0 nieznanym dotychczas
wyksztakeniu facjalnym.
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SUDETY

Prowadzono tu badania regionalne podstawowe w najmniej dotychczas poznanych rejonach dla rozpoznania budowy. geologicznej pod k,!tem ustalenia prognoz
poszukiwania metali i pierwiastkow promieniotworczych. Badania te realizowano
pocz'!tkowo w ramach programu "Model geologiczny Sudet6w". Program ten
w miar~ realizacji byl uzupelniany i rozwin,!l si~ w kilka program ow lokalnych.
Najintensywniejsze badania przeprowadzono w depresji sl'!sko-opolskiej, w strefie
bloku przedsudeckiego, w synklinorium srodsudeckim i synklinorium polnocnosudeckim. Ogolnie wyniki otworow wykonanych w przedziale gl~b. 600 - 2000 m
wykazaly roznowiekowe serie skal metamorficznych oraz pozwolily okreslic budow~
podloza w obszarze mi~dzy Boleslawcem, Gozdnic,! i How'!. Nie stwierdzono
natomiast takich przejawow mineralizacji, ktore moglyby wskazywac na obecnosc
stref rudnych. Uzyskano tez znacz'!cy post~p w okresleniu stratygrafii nawierconych utworow. Na podstawie konodontow udokumentowano g6rny dewon i dolny
karbon w seriach metamorficznych Gor Kaczawskich, a na podstawie graptolitow
wydzielono warstwy graniczne ordowiku i syluru. W synklinorium srodsudeckim
uscislono rozpoznanie karbonu produktywnego i odkryto nowe zloza w~gla kamiennego w otworze Gluszyca.
Z uwagi na wazn,! pozycj~ geologiczn,! oraz powszechne oczekiwania dotycz'!ce
perspektyw wyst~powania surowcow mineralnych w Sudetach, podsumowano
stan badan geologicznych w tym rejonie, zweryfikowano dotychczasowe koncepcje
badawcze i przedstawiono program badan. Odpowiednie opracowanie dla cz~sci
wschodniej Sudetow sporz,!dzono w 1977 r., a dla cz~sci zachodniej w )980 r.
G6RNY SLi\SK

Badania geologiczne koncentrowaly si~ glownie na utworach karbonu. szczegolnie jego odcinkach do gl~b. ok. 2000 m. W kilku otworach przeprowadzono badania
parametryczne podloza produktywnych utworow karbonu. Wykonano tez badania
termiki, co mialo zwi,!zek z uscisleniem koncepcji poszukiwan w~gli koksowych.
Kolejne badania zwi,!zane byly z podlozem paleozoicznym polnocno-wschodniego obrzezenia GZW. Byly one ukierunkowane na rozwi,!zywanie okreslonych
problemow geologiczno-poszukiwawczych. W ] 979 r. zakonczono badania pierwszego etapu, ktore pozwolily udokumentowac paleontologicznie utwory ordowiku
gornego i najnizszego syluru, opracowano profil litopetrograficzny utwor6w
syluru i ordowiku oraz wydzielono poziomy z mineralizacj,! i obszary ich wyst~po
wania. Okreslono tez typy mineralizacji: pirytowo-miedziowej, molibdenowo-miedziowej i cynkowo-olowiowej. Wytypowano obszary perspektywiczne do poszukiwan, kt6rymi S,! glownie strefy intruzji skal magmowych przecinaj,!cych skaly
ordowiku, syluru i w pewnym stopniu dewonu. S,! to najbardziej znacz'!ce wyniki
poznawcze z wyraznym aspektem praktycznym, rokuj,!ce odkrycie zl6z polimetalicznych 0 znaczeniu przemyslowym. Konsekwencj,! tego bylo opracowanie projektu dla drugiego etapu badan.
G6RY SWJl~TOKRZYSKIE

Badania mialy tu charakter regionalny w aspekcie geologiczno-poszukiwawczym. Dotyczyly gl6wnie wyjasnienia perspektyw rudonosnosci utwor6w dewonu.
permu i triasu. Byly one kontynuacj'! badan z poprzednich lat, zwi'!zanych z metalogenez'l Gor Swi~tokrzyskich. W otworach nawiercaj,!cych stropowe partie tych

Dzialalnosc IG

W

latach 1976-1980

289

utworow stwierdzono minera1izacj~ siarczkow~ Pb, Zn, Fe i Cu. Zawartosci cynku
i olowiu w skalach permu przekraczaly niejednokrotnie 1 C;~ (otwory: Ostojow IG I.
Zaciszowice IG 1). W utworach dewonu (otwor Brzecze) wyst~pila mineralizacja
P 2 0 3 w wysokosci 42,8 %. Ponadto badano mikrofacje utworow cechsztynu w strefie
brzeznej, w wyniku czego zanotowano obecnosc dwoch poziomow litostratygraficznych skal w~glanowych wapienia cechsztynskiego i dolomitu plytowego. Nie stwierdzono poziomu dolomitu glownego w chemicznym wyksztalceniu. W badanym profilu tych utworow seri~ ewaporatow zaliczono do cyklotemu Z!. W omawianym okresie zakonczono etap badania gl~bszego podloza. Dla cz~sci poludniowo-zachodniego
obrzezenia (niecka miechowska) opracowano wykonane wczeSniej 4 otwory.
a uzyskane wyniki wskazalY,na obecnosc pelnego profilu od prekambru po karbon.
W ccntralnej cz~sci Gor Swi~tokrzyskich zakonczono badania grawimetryczne
i elektryczne oraz opracowano ich wyniki. Liczne otwory geologiczno-poszukiwawcze zloz siarki w poludniowej cz~sci Gor Swi~tokrzyskich pozwolily na uscislenie
stratygrafii, tektoniki i paleogeografii struktur podmiocenskich.
Opracowywano systematycznie materialy paleontologiczne, ktore pozwoIiJy
na uscislenie stratygrafii famenu i turneju w po1udniowo-zachodniej cz~sci Gor
Swi~tokrzyskich, a takze ulatwi1y interpretacj~ rozwoju facjalno-paleogeograficznego paleozoiku. Prowadzono temat "Tektonika i tektogeneza paleozoiku i mezozoiku" i w ramach niego opracowano map~ dla obszaru Janowic.
Zakonczona zostala rowniez monografia Glony i otwornice ::: 'rt'i:::enll g()rnego
synkliny galf::ickiej.

.
AKWEN BALTYKU

Prowadzono tu prace zwi~zane ze sporz~dzeniem mapy geologicznej dna morskiego w skali 1: 200000 oraz prace studialno-badawcze i poszukiwawcze dla oceny
wykorzystania osadow dna Baltyku jako materialow budowlanych. Systematyczne
analizy i reinterpretacje istniej~cych materia10w pozwoIiJy na wykonanie mapy
osadow dna w skali 1 : 750 000. Opracowano projekt instrukcji sporz~dzania mapy
w skali I: 200000 oraz projekt prac i badan rejsowych, stanowi~cych podstaw~
wykonywania mapy w tej skali. Wykonano ok. 6100 Mm bad an echosondazu
oraz pobrano 3715 probek czerpakowych i 334 probki rdzeniowe 0 l~cznej dlugosci
rdzenia 800 m. Przeprowadzono ocen~ perspektyw poszukiwawczych kruszywa
budowlanego. Problem ten wylonil si~ w latach ubieglych, kiedy udokumentowano
pewne ilosci kruszywa w obr~bie Lawicy Slupskiej. Zagadnienie to zakonczono
opracowaniem metodyki prowadzenia prac poszukiwawczych i rozpoznawczych.
Rownoczesnie realizowano prace studialno-badawcze w ramach tematyki
~ntermorgeo: .,Geologiczno-ekonomiczna ocena zloz kopalin stalych Oceanu
Swiatowego" oraz "Ochrona srodowiska morskiego".
BADANIA SUROWCOWE

Poszukiwania surowcow mineralnych prowadzono na podstawie zatwierdzonych wczesniej projektow badan, ktore przewidywaly ich zakonczenie w formie
dokumentacji zasobowej w kat. C, lub D. Poszukiwan surowcow plynnych i gazowych nie prowadzono, ale w kilku otworach stwierdzono ich obecnosc. co stalo
si~ podstaw~ uscislenia opracowan prognostycznych, a takze weryfikacji zasob6w
prognostycznych. Dlatego uzyskane wyniki s~ rowniez omowione nizeJ.
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Wf;GLOWODORY

Zostaly one nawiercone na monoklinie przedsudeckiej w otworach: Dryzyna
M5 - gaz na gl~b. ok. 1500 m, Grochowice 49 - gaz na gl~b. 1600 m i Dachow
M24 - gaz na gl~b. 1164 - 1538 m. W otworach gl~bokich: Szubin IG 1 i Czluchow IG 2 nast,!pil przyplyw solanki z gazem z utworow cechsztynu i czerwonego
sp(!.gowca. W utworach dewonu - karbonu objawy silnego zgazowania wyst,!pily
w otworze Unislaw IG I. Rownoczesnie prowadzono prace studialne nad okresleniem geologicznych warunkow wyst~powania w~glowodorow. Do najwazniejszych
nalezy zaIiczye opracowanie 0 charakterze metodycznym "Okresienie geologicznych warunkow wyst~powania niestrukturalnych pulapek zlozowych w~glowodo~
row w utworach permu i mezozoiku". Stalo si~ ono podstaw,! zaprojektowania
wiercen poszukiwawczych w obr~bie tych utworow. Prowadzono tez prace metodyczne nad poszukiwaniami w~glowodorow, w utworach dewonu niecki lubeIskiej i w utworach karbonu gornego w strefie Swidnika - D~blina - Wilgi. W otworze Chabowka w Karpatach stwierdzono na gl~b. 2120-2100 m pewne ilosci gazu.
Wf;GlEL KAMlENNY

Badania mialy na celu uscislie istniej,!ce znane zasoby w trzech zagl~biach.
W Gornosl,!skim Zagl~biu W~glowym kontynuowano badania gl~bokich stref karbonu produktywnego, szczegolnie w poludniowej i poludniowo-zachodniej cz~scL
gdzie wykonano kilkanascie otworow wiertniczych i sporz'!dzono ich dok umentacj~
geologiczn(!.. W Lubelskim Zagl~biu W~glowym prowadzono prace poszukiwawcze
nad ustaleniem zachodniego zasi~gu zloz w~gla, jego mi,!zszosci i jakoSci. Ponadto
w poludniowej cz~sci tego zagl~bia (Grabowiec - H usynne) 25 otworam i wiertniczymi poszukiwano w~gli koksowych. W Dolnosl,!skim Zagl~biu W~glowym
prowadzono badania w okolicy Gluszycy (odkryto nowe poklady w~gIa typu 37).
a nast~pnie w niecce srodsudeckiej. Dalsze otwory nie potwierdzily prognoz wynikaj,!cych z otworu Gluszyca. Prace zostaly przerwane, podsumowano tylko
wyniki wiercen. Sporz,!dzono tez opracowanie prognostyczne daIszych poszukiwan
karbonu w niecce srodsudeckiej, z ktorego wynika, ze na gl~b. 1200 - 2000 m wyst~puj(!. w~gle antracytowe wysoko uw~glone, nie spiekaj,!ce si~.
Wf;GlEL BRUNATNY

Od 1978 r. badania poszukiwawcze znacznie zintensyfikowano w zwi,!zku
z planowanym wzrostem wydobycia do 2000 r., przekraczaj'!cym 100 mIn t rocznie. Sporz'!dzono wieloletni program, w ktorym wytypowano ok. 100 obszarow
poszukiwawczych. Obszary te obj~to badaniami geofizycznymi, a nast~pnie przyst,!piono do wykonywania wiercenia. Dose intensywne poszukiwania pozwolily
udokumentowae kilka zloz w kat. C 2 , a takze kilka zloz w kat. D , . L'!czne przyrosty
zasobow przedstawia tab. 4. Sporz'!dzono kilka opracowan syntetyzujqcych wyniki poprzednich lat. Przyst(!.piono do opracowania atlasu zasobow w~gli brunatnych w skali 1: 200 000 i wykonano kilka arkuszy map. Sporz'!dzono tez map~
jakosci w~gla w skali I: 1 min, a takze rozne dorazne opracowania dia biez'!cych
potrzeb przemyslu.
PlERWIASTKI I'ROMII"IIOTW()RCZL

Wyniki bad an i poszukiwan w polnocno-wschodniej Polsce zostaly przedstawione w postaci dokumentacji zloza Rajsk (kat. C 2 ). Zloze to odpowiada kryterium
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Tabela -l
Dokumentacje zasobow surowcow mineralnych wykonane przez Instytut Geologiczny
w latach 1976 - 1980

Rok
wykonania

Zasoby w kategorii v. min t
Nazwa zloza

1979
1979
1979

Siarka: Osiek - Baranow
Uran: Rajsk
W~giel brunatny: Peterek - Naklo - D~bowo
Poniec. Alfredowka
W~giel brunatny: zloze Czempin
Cyna: Krobica
S61 kamienna: Zatoka Puck a
Surowce w~glanowe: Gory Kaczawskie
Piaskowce dolnego dewonu: rejon Wszachowa
W~giel brunatny: Poniec - Krobia
Cynk i ol6w: Marcisz6w
Cyna: Krobica Wschod

1979

S61 kamienna: Lubieil

1979

Surowce w~glanowe: obszar lubelsko-radomski
Piaski formierskie: Gorzow SI'!ski - Zarki
By dobrze spiekaj,!ce si~: Leszno - Kalisz
Cyna: Gierczyn

1976
1976
1977
1978
1978
1978
1978
1978

1979
1979
1979

300.7
zastrzezor e wartosci
970
254
897
1.9
17.35

750

292.8
10

174\).2
24.3
2.3
2419.7 C,
1651 C 2
23268
509.0
1070

7873
247.1
4283.9

2.17

bilansowosci. Badania zostaly zakonczone. W syneklizie perybaltyckiej (okolicc
Krynicy Morskiej) stwierdzono kilkoma otworami podwyzszone zawartosci
uranu 0 znaczeniu przemyslowym. Badania w niecce sr6dsudeckiej nie przyniosly
powazniejszych wynik6w. Wykonano takze zdj~cie uranometryczne w aluwiach
Karkonoszy, kt6re wykazalo obecnosc anomalii uranometrycznych w pasie szerokosci 1 - 2 km i dlugoSci ok. 15 km. Przejawy mineralizacji uranowej stwierdzono
tez w wielu otworach badawczych. Na uwag~ zaslugujq badania wykonane w obn;bie mas~'wu Elku, kt6re wykazaly obecnosc mineralizacji typu uranowo-torowego.
W minionym okresie przedstawiono jedynie og61nie hipotezy. kt6re nie pot wierdzily si~ wynikami i nie rozwin~ly w bardziej uScislonq koncepc.i~ pOSlukiw~l\\cn~.
Problem wyst~powania pierwiastk6w promieniotw6rczych 0 znaczeniu pr/cmyslowym nalezy wi~c traktowac jako nadal otwarty.
.
RUDY ZELAZA

Dla udokumentowania rud zelaza i pierwiastk6w towarzysz'!cych w kat. Co
przeprowadzono badania w obr~bie masywu suwalskiego na anomaliach Udrynia
i leleniewa. Prace przebiegaly bardzo wolno, z uwagi na obecnosc dyslokacji.
przesuwajqcych przestrzennie warstwy zlozowe. To spowodowalo, ze kazdy nast~p-

Jan Malinowski

ny otwor byl lokalizowany dopiero pO ukonczeniu poprzedniego. Dlatego tez nie
zdolano zakonczye badan i poszukiwan na anomalii Udrynia. Prowadzono takze
prace studialne i zestawcze dla monograficznego opracowania osadowych rud
zelaza, wyst~puj,!cych w utworach jury i cz~sciowo triasu.
RUDY MIEDZI

Podstaw'! badan byl projekt zatwierdzony w 1974 r. kilkakrotnie weryfikowany
i uzupelniany. Wykonano 37 otworow wiertniczych na monoklinie przedsudeckiej,
w peryklinie Zar i w niecce polnocnosudeckiej, w ktorych stwierdzono mineralizacj~ pOlimetaliczn,!. Otrzymane wyniki wskazuj,!, ie obszarem perspektywicznym z przyrostem zasobow moze bye rejon Kozuchowa 0 powierzchni 30 40 km 2 .
Prowadzono takze analiz~ calosci materialow, a jej efektem jest opr,acowanie
"Analiza i ocena zaleznosci okruszcowania utworow cyklotemu werra od czynnik6w paleogeograficznych i tektonicznych". Z analizy tej wynika, ze perspektywicznose poszukiwan rud miedzi w wyzej wymienionych obszarach okazuje si~
znikoma.
RUDY CYNKU I OLOWIU

Realizacja bad an przebiegala zgodnie z projektami zatwierdzonymi w latach
poprzednich; Zakonczono badania i poszukiwania w rejonie Marciszowa dokumentacj,! zasobow'! w kat. C2 (tab. 4). Sporz'!dzono projekt dla rejonu Winowna- Woznik - Kosz~cina - Wlodowic. Otwory wykonywane wedlug tego projektu
wykazywaly obecnose mineralizacji rudnej, cz~sto 0 znacznie podwyzszonych
wartosciach. Niezaleznie od prac poszukiwawczych prowadzono prace studialno-zestaw~e, a ich wynikiem jest publikacja Poszukiwania rud c.vnku i %H'iu na ohszarze slqsko-krakowskim. Przy wspolpracy ze Sluzb,! Geologiczn,! USA w ramach
tzw. funduszu im. M. Sklodowskiej-Curie prowadzono prace studialno-badawcze
nad genez'! mineralizacji w utworach triasu. Pierwszym etapem wynik6w tych prac
jest publikacja Badania genezy zl6z cynku 1olowiu na G6rnym Slqsku.
INNE METALE

Zakonczono badanie i poszukiwanie cyny w Gorach Izerskich dokumentacjq
zasobow'! w kat. C2 (zloze Krobica). Podobne badania kontynuowano tez dla
zloza Gierczyn (tab. 4). Zakonczono badania i poszukiwania glinu w utworach
karbonu na gran icy z dewonem VI LZW bez oceny zasobowej.
SUROWCE CHEMICZNE

S i ark a. W okresie sprawozdawczym zakonczono badania strefy Osieku- Baranowa i spo'rz,!dzono dokumentacj~ zasobow,! w kat. C? dzi~ki czemu zasoby w tej kategorii wzrosly 0 45 % w stosunku do dotychczas u~stalonych w innych
zlozach (tab. 4). W dalszym ci,!gu prowadzono prace penetracyjne w okolicy Stalowej Woli i przyst,!piono do syntetyzowania dotychczasowych wynik6w badan
i sporz,!dzania monografii poszczeg6lnych z16z: Gr~b6w - Jamnica i Piaseczno- Mach6w,
Sol e k ami e nne. Wedlug pierwotnych zalozen prowadzono systematyczne
badania i poszukiwania na wyniesieniu Leby oraz w Lubieniu i zakonczono je
dokumentacjami w kat. C 2 (tab. 4). W ramach prac studialnych zweryfikowano
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zasoby polihalitu zloza Chlapowo - Mieroszyno, kt6re wzrosly 0 15 211 tys. t.
F 0 s for y t y. W pocz'!tkowym okresie analizowano materialy pochodz,!ce
z szyb6w kopalnianych w Lubelskim Zagl~biu W~glowym i opr6bowano kilka
otwor6w. W 1979 r. z inicjatywy przemyslu opracowano projekt i wznowiono
poszukiwania w strefie Radomia - Ilzy - Annopola - Goscieradowa - Modliborzyc.
Bar y t i flu 0 r y t. Badania nad nimi kontynuowane S,! od kilku lat w
Sudetach i zostaly zakonczone opracowaniem "Mineralizacja barytowo-fluorytowa zwi,!zana z postorogenicznym magmatyzmem i aktywizacj,! tektoniczno-magmow,! w Sudetach".
S t ron t i 0 c h r a. Poszukiwania strontu prowadzono na zlozu Czarkowy.
udokumentowanym w 1954 r. bez uzyskania no:vych wynik6w. Lepsze wyniki
uzyskano w poszukiwaniach ochry w G6rach Swi~tokrzyskich, szczeg61nie w
utworach Iiasu p61nocno-wschodniego obrzezenia.
SUROWCE SKALNE

Badano grupy r6znorodnych litologicznie odmian skalnych: w~glanowych.
ilastych i okruchowych w obszarze radomsko-lubelskim (surowce w~glanowe ka~. 01 i D 2), w rejonie Leszna Kalisza (ily
kat. OJ i 02) i Gorzowa Slqskiego- Zarek (piaski szklarskie). Opracowywano zalozenia projektowe dokumentacii
kompleksowych dla okr~g6w eksploatacji surowc6w skalnych oraz opracowan'o
kompleksowe dokumentacje okr~gu Iwanisk - Opatowa.

KARTOGRAFIA
Najwazniejszym OSiqgnt~clem bylo sporiqdzanie S:::c:::egoloH'ej mapy geologic:::nej Polski w skali ]: 50000, a dla Sudet6w w skali ]: 25 000. Nastqpil duzy
post~p

w realizacji tych map. W poprzednich bowiem latach zagadnienie to bylo
traktowane w Instytucie ubocznie, gdyz wi~kszose srodk6w byla przeznaczona na
prace geologiczno;.poszukiwawcze. Dopiero na pocz'!tku lat 70-tych rozpoci~to
prace przygotowawcze od strony merytorycznej i organizacyjnej.
Og6lem wydano drukiem 6] arkuszy map szczeg610wych na powierzchni
ok. 21 000 km2, co nalezy uznae za znacz'!cy sukces Instytutu.
Wielk q grup~ kartograficzn,! stanowily mapy: geologiczna. geofizyczna i
hydrogeologiczna w skali 1: 200 000. Wykonano 59 arkuszy mapy geologiczne.l
wersji A i B przy udziale przedsi~biorstw geologicznych. Sposr6d map geofizycznych sporz'!dzono 47 arkuszy mapy magnetycznej i ] 3 arkuszy mapy grawimetrycznej, W pracach kartograficznych zastosowano po raz pierwszy na szerSZq skal~
metod~ fotointerpretacji zdj~e satelitarnych i lotniczych. ,Wykonanie mapy hydrogeologicznej w skali 1: 200 000 zostalo poprzedzone opracowaniem instrukcji
metodycznej, ponadto wydano drukiem Atlas :::asoho1tv :::wyklych wod pod:::iemnych
i ich wvkor:::vstanie w Polsce w skali ]: 500 000.
'
Koiejn,! 'grup~ stanowily mapy syntetyczne i atlasy. Sposr6d map nalezy wymienie edycj~ mapy geologicznej w skali I : 500000 bez utwor6w czwartorz~dowych
i bez utwor6w kenozoicznych i kredowych. Wydano tez map~ geologicznq podkenozoiczn,! Polski i kraj6w osciennych w skali 1 : 1 mIn. Duzym sukcesem kartograficznym bylo sporz,!dzenie m. in. Atlasu litoj'ac:jalno-paleogeogra/ic:::nego permu
ohs:::arow plaf/ormowych Po/ski i A tlasu ge%gic:::no-struk furalnego po/udnimrej
C:::f,l,ci Mor:::a Baltyckiego w skali 1: 750000.
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Nie sposob tu wymieme 1 omowic wszystkieh opraeowari atlasowyeh i map
syntetyeznyeh. Ogrom ieh treSci swiadezy 0 post~pie. jaki si~ dokonal i dokonuje
w poznaniu geologii Polski.

HYDROGEOLOGIA I GEOLOGIA INZYNIERSKA
V\' omawianym okresie przyst,!piono do opraeowania teoretyC/nyeh i metodyeznyeh podstaw przygotowania i wydania Map)' h)'droge%gic::l1cj Polski \\
skali I : 200000. co znalazlo wyraz w przygotowaniu instrukeji i rozpoezt;eiu druku
seryjnyeh arkuszy mapy (wykonano 10 arkuszy). Zakoriezono prowadzone dotyehezas praee regionalne i obliezono zasoby wod. Wyniki badari zawarto w Wy7CJ
wymienionym Al/asie ::aso/)(hr ::lIyk(rch 1I'()d pod::iemnych i ieh Irrkor::.rS{{II11C
II' Po/sC£' w skali I: 500000. Jest to pierwsze tego rodzaju opraeowallic w skali
swiatowej 0 oryginalnyeh rozwi,!zaniaeh metodyeznyeh. W ramaeh dals/yeh badal;
regionalnyeh prz,eprowadzono obserwaeje zwiereiadla wod podziemnyeh w kilku
obszaraeh Gor Swi~tokrzyskieh. badano wodonosnosc utworow mioecnu w /apadlisku przedkarpaekim i eoeenu w okoliey Zakopanego oraz ustalano zasoh~
wod pod/iemnyeh Niziny Szezeeinskiej na zaehod od Odry. Badania \\ obu ostalnieh regionaeh zakoriezono dokumentaejami zasobowymi (tab. 5).
Do badari regionalnyeh nalezy tez zaliezyc badania hydrogeoiogic/Ilc dok u
mentowanyeh przez Instytut zloz suroweow mineralnyeh w GZW. LZW i DZ\\'.
masywie suwalskim i innyeh obszaraeh.
W analizowanym 5-leeiu przyst,!piono do budowy systemu obserwaqi staCln·
narnyeh wod podziemnyeh. System ten pozwoli w przyszlosei stero\\ <ll' poborcll1
\\()d tak. aby zaehowac rownowag~ mi~dzy poborem i zasilaniem oral zape\\ nil'
kontrol~ jakosei wod. B~dzie si~ on skladac z ok, 1000 punktow (zrcalizow<ln()
nk, 30° 0 sieei). Rownoezesnie analizowano wyniki z pierwszych kilkuktnich pn·
miarow i przygotowywano metodyczne zasady ieh opracowania,
Badania i poszukiwania wod mineralnyeh i termalnyeh obJl;ly !\iii Polski.
Karpaty i Sudety. Na Nizu i w Karpataeh wykonano II otworo\\ wicrlniczych.
\\ Sudetaeh zas projekty badari dla 3 otworow. W otworaeh Por~ba. Rahka i UnicIl)\,.. nawiereono wody termalne 0 temp. wyptywu do 70°C. Dla kazdego v,;ykonaIlego otworu byty sporzqdzone dokumentaeje zasobowe (tab. 5). a niektore otwor~
zostaly przekazane resortowi zdrowia do wykorzystania balneologiczncgo,
W ramaeh badan metodycznyeh zostaly uwzgl~dnione badania zlewni eksper~
mentalnej Malej Panwi i Wierciey (Jura Krakowsko-Cz~stoehowska) dla ustaknia warunkow okreslaj,!cyeh skladniki bilansu wodnego zlewni 0 s/c/elinowYlll
systemie kr,!zenia wod. W tyeh ramaeh mieszcz,! si~ takze badania odllawialnosci
wod obszaru suwalskiego.
W zakresie prae metodyeznych uwzgl~dniono temat dotycz'!cy ochrony wod
podziemnych i sztueznego zasilania. Przeprowadzono praee studialne i wybrallo
!eren doswiadezalny kolo Dzialdowa. Eksperyment. 0 seisle okreslonych zaloieniaeh. uJawnil potrzeb~ ochrony wod przed zanieezyszezeniami. Dlatego tez \\
polowie omawianego okresu przygotowano koneepej~ prowadzenia bad,\ll i ro/poc/t;to pracc wst~pne nad ustalaniem wptywu zanieezyszezeri wod pod/iemnyeh
produk lami na l'towymi.
W omawianym 5-leeiu Instytut koneentrowal si~ rowniez na kartografii
t!eologiezno-inzynierskiej i metodaeh badawczyeh przy ustaleniu fizycznych i mc-
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Zasoby woo podziemnych ustaJone przez Instytut GeoJogiczny w Jatach 1976

Rok
wykonania

1976
1976
1976
1977
11)77
11)71)

Tahela :;
1977

Zasoby
Dokumentacja zasobowa
kategoria B
Obszar calego kraju wody slodkie
wody slodkie
Ziewnia Bobru
wody miObszar calego kraju
neralne
wody termalne
Por~ba Wielka
wody mineralne
Ryman6w
Polanczyk
wody mineralne

-

prognostyczne

roerwy

D.7 mid mJ/a
I 132876 mJ/d
155870 m-'/h

10.3 mid m-'a

0.45 m·1Jh
X m·"h
3.2 m"h

-

-

chanicl.nych wlasciwosci skal i gruntow. Kartografil;! geologiczno-inzyniersk;.~
obj~to Luhelskie Zagl~hie W~glowe i Suwalszczyzn~. Rocznie sporzl;!dzano kilkaset km 2 zdwcia. Badania geologiczno-inzynierskie prowadzono takzc w obr~hic
wielkich ohiektow budowlanych (elektrownie: Odra, Kozienice. Bclchatow). a
takze \\ ohszarach zloz dokumentowanych przez Instytut. Prowadzollo tei hadania
nad prognozowaniem wplywu sztucznych zbiornikow wodnych na wody podziemnc.
Obser\\<.\cw i pomiary prowadzono w sl;!siedztwie zbiornikow Wloe!<l\\ck i D~hc.

GEOLOGIA GOSPODARCZA
W powil;!zaniu z trendami swiatowymi wykonywano prace dotyczi.~ec wykorzystania surowcow mineralnych. Nalezy tutaj wymienic opracowanie .. Oeena wykorzystania surowcow mineralnych Polski na tIe tendencji swiatowyeh". ,.Oeena
wartosci zasobow bilansowych zloz kopalin stalych" i .,Opracowanic \\skaznikc)\\
i metod okreslania ekonomicznej efektywnosci prac geologiczno-rozpol.l1awczyeh".
Prace te byly przedkladane wladzom panstwowym. a najcz~Sciej KomisJi Planov\ania. Dostarczaly one merytorycznego uzasadnienia dla przyznania dalszyeh
-..rodkow na badania i poszukiwania geologiczne. Pracami dotyczl;!cymi krajo\\ ydl
/k)z surowcow mineralnych Instytut zapoczl;!tkowal wazny etap badat1 geologionyeh. polegajl;!cy na skoordynowanill wszelkiej dzialalnosci w panst\\ ic I.wil;!ZanCI
I. gospodarkl;! zlozami i petnym ieh wykorzystaniem. Wykonywano tci dorazl1c
analizy ekonomiczne oraz wspolpracowano z instytucjami zajmu.il;!cym i si~ technologil;! prl.erohki i wzbogacania. a takze ekonomikl;! eksploatacji g()rllicl.eJ.

ARCHIWA. WYDA\V:\ICT\V.·\. INFORMATYKA. INFORVI:\C.JA
Sl;! to d/icdl.iny. ktore twon?:l;! hlnk inrormacyjno-naukowy. stano\\ii.~ey bardzo
\\azne ogni\\ 0 \\ dzialalnosci Instyt 1I111. Du;iy /akres badan geofizyoll: ch. stra tygraficznych. geoehemicznych i I11lh·!·~t1ogie/J1()-petrograficznych P(H\ i<;ksza eoroczne zhiory Instytlltll. D/i~'kl Il'll1l1 Il'-" [ on l)hecnie jedynym w knqll centrum
materialow i zhiorow gcologiol1: ell. S[a 11 arehiwow w koncu 1980 r. byl nast~pll-

296

Jan Malinowski

j,!cy: karty otworow wiertniczych 126 321 ; mapy drukowane w roznych skalach
875098; opracowania tekstowe, w tym dokumentacje zasobowe 98 255.
Z materialow archiwalnych korzystalo 2547 osob z obcych instytucji oraz
684 pracownikow IG; na zewn'!trz wypozyczono 896 map i 6278 tekstow. W 1980 r.
udost~pniono ogolem 9532 teksty i 913 981 kart otworow wiertniczych (kazdy
otwor byl udost~pniany srednio 7-krotnie).
Jak wczesniej zaznaczono, w szerokim zakresie dokonywano syntez tekstowych
i kartograficznych, ktore w wi~kszosci byly publikowane. W omawianym 5-leciu
Instytut wydal 95 Biuletynow i Prac, 20 zeszytow Kwartalnika Geologicznego oraz
197 map i atlasow. Na uwag~ zasluguj,! kolejne tomy Budowy geologicznej Polski:
tom I, cz~sc 2 - Mezozoik, tom II, cz~sc 3a, 3b - Katalog skamieniaio.':;ci, Kenozoik, tom III, cz~sc 2a, 2b - Atlas skamienialosci przewodnich i charak terystyc::nych, Trias i Jura, tom IV - Tektonika (wersja angielska) oraz biuletyny monotematyczne, np. Z badan stratygraflczno-paleontologicznych, Z badwl c::wartor::r;du
w Polsce, Z badan geologicznych w Karpatach. Rozpocz~to tez publikowanie w
j~zyku angielskim nowego biuletynu Geology of Poland. Decyzj~ 0 koniecznosci
jego wydawania podj~to w trosce 0 upowszechnianie za granic,! najwartosciowszych
prac, a tym samym polskiej mysli geologicznej. Z 3-ch wydanych w tym okresie
zeszytow jeden zawiera artykul poswi~cony dzialalnosci Instytutu Geologicznego
w latach 1919-1979. Nalezy takze wymienic opracowania: "Aktualne problemy
metalogenezy Europy srodkowej'~ (wersja angiel;;ka), "Charakterystyka rud
cynku i olowiu na obszarze sl,!sko-krakowskim", "Srodowiska paleogeograficzne
karbonu na obszarze lubelskim i sl,!sko-krakowskim" Oraz "Transgresja morza
kambryjskiego w polnocnej Polsce".
Z punktu widzenia dokumentowania faktow naukowych duze znaczenie rna
edycja Profile glf[bokich otworow wiertniczych Instytutu Geologic::nego. Tak kompleksowe opracowanie otworu jest trwalym dokumentem dla przyszlych interpretacji, porownan itp. W latach 1976-1980 wydano 19 zeszytow tej publikacji.
Narastaj,!ce stale zbiory geologiczne wymagaly stworzenia systemu ich prze-chowywania, przetwarzania i udost~pniania. W tym celu utworzono Zaklad Informatyki, w ktorym m. in. opracowano system SAGWiG (wdrazanie rozpocz~to
w 1978 r.) jako podstaw~ wspolczesnej archiwizacji. Stworzone zostaly takze zalozenia do systemu przetwarzania danych hydrogeologicznych - HYDRO, wdrozone w przedsi~biorstwach kombinatow geologicznych. Opracowano tez system
kreslenia map i przekroj6w - MAPART, a w 1980 r. przyst,!piono do tworzenia
systemu przetwarzania danych zlozowych - SUROWCE. W rniar~ zakupu aparatury rozszerzono poslugiwanie si~ technik'! kornputerow'! w badaniach geologicznych w zakresie statystycznej obrobki danych i obliczania zasobow, co jest
znacz'!cyrn sukcesern Instytutu.
W latach 1976 - 1980 stale powi~kszaly si~ tez zbiory biblioteczne. W koncu
1980 r. liczba ksi,!iek wynosila 89818 tornow, a liczba czasopism 39250 tomow.
W szerokim zakresie prowadzono wyrnian~ z innyrni osrodkami, w tym rowniez
z 440 zagranicznyrni w 60 krajach, CO zapewnilo staly doplyw literatury (nie tylko
czasopisma, ale i ksi'!iki), trudnej do zakupu z powodu stale malej,!cych zagranicznych srodkowplatniczych. Rozwijano tei dzialalnosc inforrnacyjno-wydawnicz,!
przez poszerzenie tresci wychodz,!cych dotychczas wydawnictw informacyjnych.

Dzialalnosc IG w latach 1976-1980
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WSPOLPRACA Z ZAGRANICA
Szeroki byl zakres wsp61pracy z instytutami geologicznymi kraj6w socjalistycznych, w tym r6wniez Jugoslawii. Polegala ona gl6wnie na dwustronnych konsultacjach r6znych grup specjalistycznych. Wyj'!tek stanowily instytuty w Pradze.
Bratyslawie i Berlinie, z kt6rymi prowadzono wsp61prac~ na zasadzie um6w dwustronnych. Wsp6Inie z instytutami w Pradze i Bratyslawie rozpocz~to przygotowania mapy geologicznej Karpat i mapy hydrogeologicznej w skali 1: 200 000
(podobnie sformulowano problematyk~ Sudet6w i G6rnego SI,!ska). natomiast
wsp61nie z instytutem geologicznym w Berlinie opracowano map~ chemizmu
w6d w utworach permomezozoicznych obu kraj6w. Rozpocz~to tez wst~pne prace
przygotowawcze dotycz'!ce opracowywania mapy w skali 1: 200000 dla strefy
granicznej, ale w 1980 r. wsp6lpraca ta oslabla i nie zostala reaktywowana w dawnej formie.
Szerok,! wsp6lpnlc~ prowadzono w ramach RWPG pod egid,! stalej Komisji
Geologicznej. Dotyczyla ona oceny perspektyw poszukiwan w~glowodor6w.
w~glonosnosci, niekt6rych zagadnien rudnych, problematyki geologii morza i techniki w geologii. W niewielkim zakresie prowadzono wsp6lprac~ zzachodnimi
instytucjami zagranicznymi. Najpowazniejsz,! i najskuteczniejsz,! z nich byla
wsp6lpraca z BRGM (Orlean - Francja) oparta na dwustronnej umowie, kt6rei
problematyk'! byl: w~giel brunatny, rudy, hydrogeologia, pierwiastki promienio~
tw6rcze i metody laboratoryjne. Pracownik naszego Instytutu zostal zaproszony
przez BRG M do opracowania programu poszukiwan w~gla brunatnego we Francji.
Ze Sluzb,! Geologiczn,! USA prowadzono wsp61prac~ w ramach tzw. fundusz1,l
im. M. Sklodowskiej-Curie. Dotyczyla ona problem6w w~gla kamiennego, rud
cynku i olowiu oraz siarki. Sluzba Geologiczna USA przyjmowala tez pracownik6w
naszego Instytutu na szkolenie w zakresie fotointerpretacji zdj~e satelitarnych.
Dobrze rozwijaj,!ca si~ wsp6lpraca oslabla w 1980 r., a w 1981 r. zostala przerwana.
Instytut nawi,!zywal tez kr6tkotrwale kontakty z instytucjami innych kraj6w
zachodnich (RFN, Kanada, Wlochy, Austria, Szwecja, Anglia, Dania, Finlandia),
ale do stalej wsp6lpracy nie doszlo. W ramach kontakt6w mi~dzynarodowych
Instytut prowadzil ekspedycj~ w Mongolii, a dose liczna grupa pracownik6w
brala udzial w pracach za granic,! w krajach Azji i Afryki. Pracownicy Instytutu
uczestniczyli w mi~dzynarodowych sympozjach, zjazdach, konferencjach i kongresach, w tym w Mi~dzynarodowym Kongresie Geologicznym w Paryzu w 1980 r.
Znacz'!cy byl tez udzial Instytutu w realizacji mi~dzynarodowego programu IGCP
(Mi~dzynarodowa Korelacja Geologiczna). Uczestniczyl on w 6 tematach dotycz'!cych geologii regionalnej, stratygrafii i tektoniki, geologii zl6z i kartografii.
Instytut bral tez udzial w realizacji mi~dzynarodowego programu "Badania m6rz
i ocean6w" Intermorgeo.
Panstwowy Instytut Geologiczny
Warszawa. ul. Rakowiecka 4
Nadeslano dnia 7 grudnia 1987 r.
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.s1H MAnVlHOBCKII1

HAY"IHAft AEftTEflbHOCTb rEOflOrlll"lECKOrO IIIHCTIIITYTA
B 1976-1980 rOAAX*

Pe310Me
B CTaTbe BKpaTue npeAcTaBneHa HaY4HaR AeRTenbHOCTb reonor~4eCKoro ~HCT~TYTa B

1980 rOAax.

1976-

a ~MeHHO peweH~e per~oHanbHblx np06neM ~ KaK cneACTB~e nO~CKOB 3ane>KeM M~Hepanb

HOrO CblpbR. CaMbIM~ 3Ha4~TenbHbIM~ 6bln~ ~ccneAOBaH~R CBR3aHHbie C oueHKoM nepcneKT~B nO~CKOB
yrneBoAopoAOB B nepMcK~x OTnO>KeH~RX. a TaK>Ke B AeBOHe ~ Kap60He B nnaT<t>opMeHHblx 06nacTRx
CTpaHbl ~ B TpeT~4HbIX OTnO>KeH~RX B KapnaTax. C ~TOM uenblO npoBoA~n~cb ceMcM~4ecK~e P060Tbi
~ rny60Koe 6ypeH~e. 4TO cnoc06cTBoBano yT04HeH~1O CTPYKTypHoro cTpoeH~R nane030MCKoro <t>YH-

AaMeHTa ~ n03Bon~no nonY4~Tb He<t>TenpoRBneH~R ~ ra30npORBneH~R. no ~T~M AaHHblM 6bln~ coCTaBneHbl KOMnneKCHble reonor~4eCK~e OT4eTbi B <t>opMe KapT ~ TeKCTOB no HeCKonbK~M nnaT<t>opMeHHblM CTpYKTypaM.
Per~oHanbHble pa60Tbi B BepxHeM C~ne3~~ ~ CYAeTaX 6bln~ HanpaBneHbl Ha yT04HeH~e nporH03-

HOM oueHK~ nO~CKOB KaMeHHoro yrnR non~MeTann~4eCK~X PYA. B CBeHToKw~CK~X ropax per~oHanb
Hble

~ccneAoBaH~R npoBoA~n~cb

C uenblO

nporH03~poBaH~R nO~CKOB

B ~Tore pa60T npoBoA~BW~XCR Ha aKBaTop~
KapTa MopCKoro AHa B MaCWTa6e

1: 200000.

reo<t>~3~4ecK~x KapT B MacwTa6e

~CKonaeMbIX.

B per~oHanbHble pa60Tbi BXOA~no TaK>Ke COCTaBneH~e

AeTanbHoM reonor~4eCKOM KapTbl B MacwTa6e
4eCK~X ~

PYAHRblX none3HbiX

6anT~McKoro MOpR 6blna COCTaBneHa reonor~4eCKaR

1 :50000.
1: 200 000.

0630PHbiX reonor~4eCK~X. r~Aporeonor~-

CneAYlOl.l.\YIO TeMaT~4ecKylO rpynny COCTaBnRn~ pa60Tbi no nO~CKaM

M~HepanbHoro CbIPbR,

B pe~ynbTaTe KOTOPb'IX 6bln~ OTKpblTbl HOBbie 3ane>K~ ~ nonY4eH np~pOCT 3anaCOB, CaMbIM~ 3Ha4~
TenbHblM~ 6bln~ OTKpbIT~R HOBblX 3ane>KeM cepbl. 6yporo yrnR. KaMeHHblX ~ Kan~MHbIX coneM. U~HKa
~

CB~Hua

~

OT4aCT~

onOBa.

r~APoreonor~4ecK~e pa60Tbi n03Bon~n~ yCTaHoB~Tb 3anaCbl nOA3eMHbix BOA ~

~X A~HaM~Ky.

a TaK>Ke 6bln~ Ha4aTbi pa60Tbi no C03AaH~1O CTaU~OHapHOM C~CTeMbl Ha6nIOAeH~M 3a ypOBHeM BOA.
napannenbHO C 3T~M~ pa60TaM~ npOBaA~n~Cb ~ccneAOBaH~R B 06naCT~ CTpaT~rpa<t>~~. M~He
panor~~

~

neTporpa<t>~~,

60nW~M

npe~MYl.l.\eCTBeHHO

AOCT~>KeH~eM

~HcT~TyTa

6blna

MOHorpa<t>1014eCKoro xapaKTepa.
~3AaTenbCKaR

AeRTenbHOCTb.

6blno

ony6n~KoBaHO

60nee AeCRT~ MOHorpa<t>~M no pa3n~4HblM 06naCTRM reonor~~, 60nee AeCRTKa reonor~4eCK~X aTnaCOB
~ HeCKonbKO AeCRTKOB KapT pa3n~4Horo MaCWTa6a. 3T~ ~3AaH~R rOBopRT 0 TOM nporpecce, KOTOPblM
HacTyn~n B 06nacT~ n03HaH~R reonor~4eCKoro cTpoeH~R CTpaHbl.

B on~cblBaeMblM nep~oA ~HCT~TyT COTpYAH~4an CO MHor~M~ opraH~3aU~RM~
Hana>K~BaTb n~4Hble

apeHe.

*

B 1976-1981

YTO n03Bon~no

HaY4Hbie KOHTaKTbl ~ npeAcTaBnRTb Haw~ AOCT~>KeH~R Ha Me>KAYHapoAHoM

rO,llax

aBTop

CTaTHH

6bln

,IlHpeKTOpoM

re01l0rHyeCKOrO

\I! HCTHTYTa.
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Streszczenie
.Ian MALINOWSKI

THE ACTIVITIES OF THE GEOLOGICAL INSTITUTE IN THE YEARS 1976

19HO*

Summary
The research activities of the Geological Institute in the years 1976-1980 are reported in this paper
in short. Diverse investigations concerned regional problems and subsequent prospecting for mineral
raw materials. The most important research were connected with estimation of hydrocarholh potentiality
with regard to Permian, Carboniferous and Devonian deposits in the platform area as well as Tertiary
ones in the Carpathians. Both seismic prospection and deep drillings succeeded in precise determining
the Paleozoic basement structure and in recognition the manifestations of liquid and gaseous hydrocarbons. They also resulted in cartographic and descriptive syntheses completed for few structures in the
platform area.
In the Upper Silesia and Sudetes the regional research were connected with determining exploratory prognoses concerning black coal and polymetallic mineralization. In the Swi~tokrzyskie Mts region
the research were related to exploration of ore mineralizations. The Baltic Sea area has been covered with
geological map of sea bottom in the scale of I : 200000. Detailed geological maps in the scale of I : 50000.
areal geOlogical, hydrogeological and geophysical maps in the scale of I : 100000 were being compiled
during regional research, too.
Prospection for mineral ra\\ materials resulted in recognition some new deposits and thus the resources of mineral raw materials increased. The most important achievements concerned prospecting
for sulphur, brown coal, rock and potassium salts, zinc and lead, as well as tin to some degree.
During the hydrogeological investigations the groundwater reSOurces were being estimated, water
dynamics were being studied and stationary observations of groundwater level were begun.
Together with the above activities the Geological Institute carried out many other research on
stratigraphy, mineralogy and petrography which were mainly monographic studies.
Publishing activities were a great success of the Geological Institute. A dozen or so of monograph\
covering several fields of geology as well as geological map atlases and tens of maps in different scale\
have been published. This reflects a considerable development of knowledge on geological structure
of the country.
During the reported period the Institute cooperated with several institutions that allowed to get
in touch with other scientific centers and to demonstrate its achievements abroad.
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